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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 GRÁFICO 

Código da Função: 2039 Carga horária: 40 horas semanais

 

CBO: 371310 Jornada: 8 horas diárias 
ESCOLARIDADE EXIGIDA 

Ensino Médio completo 
Descrição sumária das tarefas 

Planejar e executar serviços de programação visual e de impressão gráfica, operar e ajustar 
máquinas e equipamentos de impressão e acabamento gráfico.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Preparar e sensibilizar telas serigráficas com emulsões químicas próprias. 
2. Impressionar e revelar telas serigráficas. 
3. Imprimir, utilizando-se do processo serigráfico, sobre as diversas superfícies.  
4. Proceder montagens com transparências de textos e desenhos já finalizados em 

poliéster ou papel vegetal. 
5. Refilar livros novos produzidos na imprensa e outros impressos para finalização após 

encapamento ou para grampeamento e ou colagem. 
6. Executar serviços de serrilha, vinco, dobragem, grampo, acabamento, e perfuração 

do impresso. 
7. Transportar os desenhos aos clichês de madeira ou aos cilindros de impressão. 
8. Verificar as características do trabalho, observar as indicações técnicas. 
9. Montar a chapa gravada na máquina, ajustando os dispositivos de pressão, 

margeação, velocidade, tintagem e umedecimento, bem como o cilindro da 
impressão. 

10. Engradar a fôrmas, dispondo-as na rama e preenchendo espaços com peças 
complementares. 

11. Preparar e operar equipamentos e mecanismos para a execução do trabalho gráfico. 
12. Definir plano de amostragem. 
13. Emitir laudos técnicos, dentro de sua área de competência. 
14. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
15. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade e 

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

aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. 
17. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática.  
18. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  

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  

9. Habilidade motora 
10. Percepção de cores 
11. Senso estético 
12. Capacidade de observação 
13. Capacidade de  improvisação 
14. Atenção difusa  
15. Comunicação 
16. Acuidade métrica 
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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.  

 


