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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: TELEFONISTA 

Código da Função: 3009 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 422205 Jornada: Na forma da legislação vigente. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Fundamental completo 

Descrição sumária das tarefas 

Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas. 
Auxiliar as pessoas, fornecendo informações e prestando serviços administrativos gerais. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Operar equipamentos de telefonia, estabelecendo ligações internas e externas, 

recebendo e transferindo chamadas para o ramal solicitado.   
2. Transmitir informações corretamente. 
3. Prestar informações, consultar listas telefônicas, pesquisar banco de dados 

telefônico, bem como, manter atualizado cadastro dos números de ramais e telefones 
úteis para o órgão.  

4. Realizar controle das ligações telefônicas efetuadas, anotando em formulários 
apropriados.  

5. Conhecer o

 

organograma da Instituição, agilizando o atendimento, bem como, estar 
em condições de interpretar o assunto solicitado, direcionando a ligação para o setor 
competente.  

6. Executar tarefas de apoio administrativo referentes à sua área de trabalho.  
7. Zelar pelo equipamento, comunicando defeitos e solicitando seu conserto.  
8. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

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

Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar presteza 
2. Atenção 
3. Autocontrole 
4. Boa vontade 

5. Discrição 
6. Adequar o tom de voz 
7. Saber ouvir  
8. Objetividade 

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. 

   


