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ANEXO II (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)   .  

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: TÉCNICO EM PROJETO VISUAL E EDITORAÇÃO 

Código da Função: 2034 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 766155 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Médio completo 

Descrição sumária das tarefas 
Planejar, criar e executar projetos gráficos e obras artísticas. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Planejar os impressos de criação de desenhos, logotipos, fotografias trabalhadas 
com recorte de textos ou aplicação de recursos gráficos. 

2. Criar e executar materiais de divulgação, artes-finais de slides, créditos e 
ilustrações, bem como materiais de recursos audiovisuais. 

3. Planejar e executar a produção de lay-out utilizando as técnicas apropriadas. 
4. Executar planejamento gráfico, definir formato, mancha, sistema de composição, de 

impressão e as matérias primas. 
5. Executar desenhos em branco e preto ou em cores, guiando-se por modelos ou 

originais e utilizando instrumentos e materiais de desenho. 
6. Elaborar desenhos caricaturísticos, ilustrativos e pinturas decorativas ou 

representativas e desenhos para animação ou outra realizações de natureza 
promocional e artística. 

7. Realizar trabalhos de diagramação e revisão do material gráfico. 
8. Reproduzir manualmente desenhos policrômicos, representando cada cor 

separadamente e reunindo as diferentes partes do desenho.  
9. Reduzir ou ampliar desenhos, efetuar desenho em perspectiva, guiando-se por 

croquis, esboços ou instruções, seguindo a escala requerida.  
10. Retocar os tons e cores do original a ser reproduzido. 
11. Preparar e conferir os originais para publicação, ordenando-os, fazer a numeração 

das laudas e quando necessário das ilustrações correspondentes.  
12. Definir a máquina impressora, o formato de corte do papel, a quantidade de página 

por chapa e o total de impressão, o tipo de dobra e a forma de acabamento a serem 
utilizadas. 

13. Preparar produtos químicos correlatos, revelar, fixar, lavar e secar filmes. 
14. Confeccionar, montar, organizar e fazer retoque de fotolitos, papel vegetal ou filme 

laser para gravação de chapas. 
15. Transportar para chapa apropriada, o positivo e negativo da fotografia tirada do 

modelo. 
16. Revelar e fixar a transposição, submetendo a chapa à ação dos preparados 

químicos e materiais apropriados.  
17. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade e 

higiene. 
18. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 

aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. 
19. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
20. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática.  
21. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função  
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Competências pessoais para a Função 
1. Atenção 
2. Iniciativa 
3. Trabalhar em equipe 
4. Flexibilidade 
5. Criatividade 
6. Senso de organização 
7. Dinamismo 

8. Acuidade visual e métrica 
9. Habilidade motora 
10. Capacidade de observação 
11. Improvisação 
12. Atenção difusa  
13. Comunicação  

Requisitos para ingresso 

 

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. 
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função 

contempladas no edital de regulamentação do concurso público.  

Requisitos para desenvolvimento 

 

Os constantes da Lei Estadual n.º 15.050 de 12 de abril de 2006.  

 


