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

Perfil Profissiográfico das Funções componentes da Classe III  

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário – IEES. 
FUNÇÃO: AGENTE DE SEGURANÇA INTERNO 

Código da Função: 3001 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 517310  Jornada: 8 horas diárias ou turno ininterrupto 

de revezamento ou escala de serviço. 
ESCOLARIDADE EXIGIDA 

Ensino Fundamental completo 
Descrição sumária das tarefas 

Controlar o fluxo de pessoas e veículos nas dependências e áreas da Instituição. Zelar 
pela segurança das pessoas e do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos. 
Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em área de acesso livre e restrito. 
Comunicar-se via rádio ou telefone. Operar equipamentos de vigilância eletrônica. Prestar 
informações ao público. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Controlar a movimentação e permanência de pessoas, como medida de 
segurança,  veículos e bens materiais procedendo a identificação e registros dos 
mesmos quando exigidos. 

2. Atender ao público e o telefone, prestando informações. 
3. Receber e conferir ingressos, tickets e outros quando designado pela chefia. 
4. Solicitar documento de identificação, conforme normas estabelecidas pela 

Unidade, para permitir ou impedir o acesso às dependências da Instituição. 
5. Efetuar inspeção pelos prédios e imediações, examinando portas, janelas, portões 

e alarmes, atentando para eventuais anormalidades, responsabilizando-se pela 
guarda das chaves. 

6. Registrar sua passagem pelos postos de controle. 
7. Operar equipamento de vigilância eletrônica em geral. 
8. Combater pequenos incêndios e focos e comunicar autoridade competente sobre 

focos de incêndio e pessoas suspeitas com uso e tráfico de tóxico, tentativa de 
furto, atos obscenos, vandalismo e outros delitos. 

9. Coibir o exercício de coleta, caça e pesca em reservas naturais ou fazenda escola 
sob a responsabilidade da IES, quando não autorizado. 

10. Atender eventos diversos e fazer a vigilância em locais especiais, quando 
escalados.  

11. Impedir eventos na Instituição, bem como a entrada de vendedores ambulantes e 
assemelhados sem prévia autorização. 

12. Recolher, guardar e devolver objetos pessoais dos usuários/pacientes. 
13. Comunicar irregularidades verificadas e necessidades de atendimento imediato a 

pacientes, bem como controlar e entregar ficha de atendimento. 
14. Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, 

para que sejam tomadas as devidas providências. 
15. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
16. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática, se necessário. 
17. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar atenção 
2. Trabalhar em equipe  
3. Bom condicionamento físico 

4. Usar técnicas de defesa pessoal  
5. Autocontrole  

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 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 nº 15.050 de 12 de abril de 2006.  

  


