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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: MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS 

Código da Função: 3006 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 782715 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Fundamental completo 

Descrição sumária das tarefas 
     Realizar manobras, serviços de marinharia e serviços gerais de convés. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função  
1. Comandar e imediatar pequenas embarcações. 
2. Averiguar lotação permitida e salvatério disponível. 
3. Auxiliar embarque e desembarque de passageiros, instruindo-os sobre os 

procedimentos de bordo e salvamento. 
4. Controlar as documentações e registrar ocorrências no diário de navegação. 
5. Cumprir o plano de navegação. 
6. Realizar manutenção da aparelhagem do convés e máquinas. 
7. Supervisionar a conservação e manutenção da embarcação. 
8. Conferir desgaste de peças e artefatos dos aparelhos do convés. 
9. Planejar carga e descarga conforme tipo de carga, de embarcação e derrota. 
10. Executar manobras e serviços no convés, manuseando, atracando e vigiando a 

embarcação. 
11. Executar serviços de estivagem e desestivagem, conforme a legislação em vigor da 

Marinha do Brasil.  
12. Auxiliar em coletas de materiais biológicos em rios, lagos e reservatórios.  
13. Realizar manutenção nos equipamentos de coletas de materiais biológicos. 
14. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.

 

15. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
16. 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 
7. Agilidade 
8. Autocontrole 
9. Rapidez de raciocínio  
10.  Nadar  

Requisitos para ingresso 

 

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Curso na área, na forma da legislação que rege a matéria. 
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 como, por exemplo, 
experiência profissional. 

Requisitos para desenvolvimento 

 

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

 


