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

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL 

Código da Função: 3005 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 514225  Jornada: 8 horas diárias ou turno 

ininterrupto de revezamento ou escala de 
serviço 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Fundamental completo 

Descrição sumária das tarefas 
Executar atividades de apoio operacional, administrativo e técnico em qualquer setor da 
Instituição. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Executar conservação, reposição de material, limpeza e desinfecção em geral nas 

dependências físicas e bens patrimoniais da Instituição. 
2. Selecionar e acondicionar o lixo comum ou contaminado, conforme orientações. 
3. Auxiliar nos trabalhos relativos à construção civil, marcenaria, serralharia, 

jardinagem, pintura e eletricidade. 
4. Desenvolver atividades auxiliares em laboratório de acordo com as áreas 

especificas. 
5. Realizar as atividades assistenciais com crianças, cuidando da higiene e asseio 

administrando alimentação e controlando repouso, sob supervisão. 
6. Proceder a organização do ambiente para a apresentação da orquestra e coral, 

zelando pela guarda dos uniformes. 
7. Realizar venda de bilhetes e ingressos, efetuando prestação de contas. 
8. Auxiliar na criação e no manejo (lavagem, assepsia, etc.) de animais e plantas 

utilizados em atividades didático - pedagógicas. 
9. Auxiliar na manutenção das instalações onde se realizam as atividades 

agropecuárias. 
10. Executar serviços simples de lavanderia, copa e cozinha. 
11. Executar trabalhos de corte e costura, confeccionando e/ou consertando 

vestuários, peças de cama, mesa e outros. 
12. Preparar carnes, desossando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando e 

cortando.  
13. Controlar a temperatura de câmaras frias.  
14. Auxiliar no preparo das refeições, observando os métodos de cozimento e padrões 

de qualidade e de armazenamento dos alimentos. 
15. Auxiliar na preparação, controle e distribuição de refeições e dietas. 
16. Executar atividades junto à comunidade externa referente aos cuidados de saúde, 

sob orientação e supervisão. 
17. Auxiliar no preparo de peças anatômicas e de cadáveres  para as mais diversas 

finalidades. 
18. Manter os cadáveres em geladeiras e fazer  a entrega dos mesmos aos familiares 

ou órgãos competentes. 
19. Preparar o equipamento de raios-X para os exames e auxiliar na revelação e 

fixação dos filmes, conforme normas técnicas estabelecidas na área de saúde. 
20. Auxiliar nos trabalhos gráficos e de serigrafia.  
21. Operar e controlar o funcionamento de caldeiras.  
22.

 

Auxiliar nas atividades meteorológicas, efetuando observações visuais de 
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fenômenos, registrando e transmitindo boletins. 
23. Dirigir tratores de pequeno porte para realizar serviços de transporte, limpeza e 

similares. 
24. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação 

ambiental. 
25. Executar serviços de embalagem entrega, distribuição, transporte, armazenagem, 

carga e descarga de objetos, moveis, equipamentos, animais, plantas e materiais 
diversos.  

26. Zelar pela manutenção, limpeza, e conservação do seu local de trabalho, bem 
como, a guarda e o controle de todo material, aparelhos e equipamentos sob sua 
responsabilidade. 

27. Informar ao responsável imediato falhas/irregularidades que prejudiquem a 
realização satisfatória da tarefa. 

28. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
29. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

 

Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar destreza manual 
2. Presteza 
3. Iniciativa   

4. Atenção  
5. Trabalhar em equipe  
6. Bom condicionamento físico  

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 nº 15.050 de 12 de abril de 2006.  

  


