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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: TOPÓGRAFO 

Código da Função: 2041 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 312320 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Pós-médio ou Profissionalizante 

Descrição sumária das tarefas 

 

Realizar levantamentos e executar trabalhos topográficos.   

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as características 

do terreno. 
2. Executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, 

pontos de georreferenciamento, referência de nível e outros. 
3. Realizar levantamentos topográficos na área demarcada, utilizando-se de 

equipamentos próprios. 
4. Registrar os dados obtidos nos levantamentos topográficos, anotando  e ou 

transferindo dados de um equipamento para outro.  
5. Elaborar cálculos topográficos, plantas, desenhos, esboços, relatórios técnicos, 

cartas topográficas, aerofotogrametria e georreferenciamento, indicando e anotando 
pontos e convenções para o desenvolvimento de plantas e projetos. 

6. Providenciar o aferimento dos instrumentos utilizados. 
7. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 

conservação e comunicando ao superior eventuais problemas.  
8. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
9. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

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

Competências pessoais para a Função 
1. Atenção 
2. Iniciativa  
3. Trabalhar em equipes 
4. Consciência ecológica 
5. Capacidade de orientação espacial

 

6. Capacidade de exatidão 
7. Precisão 
8. Acuidade visual 
9. Criatividade  

Requisitos para ingresso 

 

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional 

esteja regulamentado por Lei. 
4. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. 
5. 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.  

 


