
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° DE 2~\ DE SETEMBRO DE 2017

Institui o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneragao dos Servidores Tecnico-
Administrativos Efetivos da
Universidade do Estado do Amapa -
UEAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislative do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual , sanciono a
seguinte Lei :

CAPITULO I
DAS DISPOSIfOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica instituido o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneragao dos Servidores Tecnico-Administrativos Efetivos da
Universidade do Estado do Amapa - UEAP, cujos integrantes sao regidos pela
Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, pela Lei n° 1.301, de 08 de Janeiro de
2009 e pelas disposigoes desta lei.

CAPITULO II
DOS CONCEITOS

Art. 2° Para os fins desta Lei, sao adotadas as seguintes
definigoes:

I - Servidor: pessoa legalmente investida em cargo publico;
II - Cargo: e o conjunto de atribuigoes e responsabilidades

previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
III - Carreira: organizagao estruturada de cargos em serie de

classes hierarquicamente definidas quanto a evolugao funcional dos servidores
e os nlveis de retribuigao remuneratoria correspondente;

IV - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e instituem oportunidades e estfmulos ao desenvolvimento pessoal e
profissional dos servidores de forma a contribuir com a qualidade e melhoria
dos servigos prestados pela entidade, constituindo-se em instrumento de
gestao da politica de pessoal; .



Lei de 'Z-} de setembro de 2017 f. 2

V - Classe: corresponde a um conjunto de referencias salariais de
um cargo, estabelecendo niveis de desenvolvimento vertical na carreira;

VI - Padrao: divisao de uma classe em escalas de vencimento
base, constituindo a linha de progressao horizontal do servidor.

VII - Nivel: grau de qualificagao exigida para cada cargo;
VIII - Fungao: corresponde a um grupo de tarefas atribuidas a

um cargo, com denominagao propria de acordo com o cargo do servidor;
IX - Exercicio: execugao das atribuigoes estipuladas para os

cargos, segundo as normas legais e regulamentares aplicaveis;
X - Intersticio Avaliatorio: periodo durante o qual o servidor e

acompanhado e avaliado para verificagao do desempenho;
XI - Vencimento Base: e a retribuigao pecuniaria devida ao

servidor pelo efetivo exercicio de cargo, correspondente a classe e o padrao do
respectivo cargo de carreira na conformidade da tabela salarial;

XII - Remuneragao: e o vencimento do cargo, acrescido das
vantagens pecuniarias previstas em lei;

XIII - Tabela de Remuneragao: conjunto de valores que compoem
o vencimento da classe e padrao dos cargos definidos nesta Lei;

XIV - Periodo Probatorio: periodo de apuragao dos requisitos
necessarios a confirmagao do servidor no cargo para o qual foi nomeado, de
acordo com as normas constitucionais vigentes;

XV - Servidor Estavel: servidor efetivo aprovado no periodo
probatorio;

XVI - Capacitagao Profissional: processo didatico-pedagogico
realizado em Instituigoes de Ensino, por iniciativa da Universidade do Estado
do Amapa ou dos proprios servidores, visando a uma qualificagao profissional;

CAPTTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3° Sao objetivos desta Lei:
I - maxima eficiencia no desempenho da missao institucional da

Universidade;
II - valorizagao do servidor tecnico-administrativo efetivo

incentivando-o ao constante aperfeigoamento; e
III - reconhecimento do merito individual do servidor atraves de

regras objetivas e razoaveis para a sua progressao funcional.
CAPTTULO XV

DO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO

Segao I
Do Corpo Tecnico-Administrativo

Art . 4° O coipo tecnico-administrativo efetivo da Universidade
do Estado do Amapa - UEAP e composto pelos integrantes dos cargos de nivel
superior, nivel medio tecnico e nivel medio, na forma da Lei n° 1.301, de 08 de
janeiro de 2009.
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Segao II
Do Ingresso c Estagio Probatorio

Art. 5° A investidura em cargo de provimento efetivo dar-se-a
mediante aprovagao em concurso publico de provas ou de provas e titulos, no
padrao e classe inicial do cargo a que concorreu, observada a escolaridade e o
preenchimento dos demais requisitos exigidos para ingresso.

Paragrafo unico. Os requisitos para ingresso nos cargos a que se
refere o caput deste artigo constam da Lei n° 1.301, de 08 de janeiro de 2009.

Art . 6° O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
ficara sujeito a estagio probatorio por periodo de 03 (tres) anos, durante o qual
a sua aptidao e capacidade serao objetos de avaliagao obrigatoria, em
conformidade com as regras gerais estabelecidas em lei CF/88 e especificas
definidas em resolugao aprovada pelo Conselho Universitario e proposta pela
Comissao Permanente dos Tecnicos.

Segao III
Das Atribuigoes c Atividades

Art. 7° Sao atribuigoes gerais dos servidores tecnico-
administrativos efetivos da Universidade do Estado do Amapa - UEAP:

I - executar atividade tecnica, de acordo com o cargo ocupado, a
qualificagao profissional e a escolaridade, para a organizagao, coordenagao,
supervisao tecnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboragao de laudos,
pareceres, estruturagao, planejamento e execugao de tarefas administrativas e
tecnicas fundamentals para o desenvolvimento das atividades fins;

II - colaborar, auxiliar, apoiar e contribuir nas atividades de
ensino, pesquisa e extensao; e

III - contribuir para o desenvolvimento institucional;
Paragrafo unico. As atribuigoes especificas dos servidores

tecnico-administrativos efetivos da Universidade do Estado do Amapa - UEAP
estao dispostas na Lei n° 1.301, de 08 de janeiro de 2009 e suas alteragoes.

Art. 8° As fungoes de confianga previstas na Lei n° 1114/2007
serao exercidas exclusivamente por servidores do quadro de pessoal efetivo
tecnico-administrativo da Universidade do Estado do Amapa, salvo as fungoes
gratificadas reservadas aos servidores do quadro de pessoal efetivo docente da
Universidade do Estado do Amapa previstas no art. 14 da Lei n° 1.743/2013 e
os cargos em comissao serao preenchidos por servidores do quadro de pessoal
efetivo da Universidade do Estado do Amapa no percentual de 90% (noventa
por cento) do total dos cargos em comissao.

Segao IV
Da Implantagao do Quadro de Pessoal

Art. 9° £ facultado aos servidores do Quadro de Pessoal Efetivo
da Universidade do Estado do Amapa - UEAP, elencados abaixo, regidos pela
Lei n* 0066, de 03 de maio de 1993, criado pela Lei 1.301 de 08 de janeiro de
2009 e alterada pela Lei 1.789 de 10 de dezembro de 2014, o direito a opgao
pelo enquadramento na Tabela 3 (TABELA 3 VENCIMENTO BASE NIVEL
MEDIO TECNICO) do anexo I, no Plano de Cargos, Carreiras e Salarios
instituidos por esta Lei, desde que preencham os seguintes requisitos:

T
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I - para o cargo de Tecnico em Mineragao e Materials -
Laboratorio, nivel medio tecnico: que ja sejam ocupantes do cargo de
Assistente de Laboratorio - Mineragao e Materials, pertencentes ao Quadro de
Tecnicos Administratives da Universidade do Estado do Amapa - UEAP, nivel
medio, no atual regime;

II - para o cargo de Tecnico Agricola, nivel medio tecnico: que ja
sejam ocupantes do cargo de Assistente de Laboratorio - Agricola,
pertencentes ao Quadro de Tecnicos Administrates da Universidade do
Estado do Amapa - UEAP, nivel medio, no atual regime;

III - para o cargo de Tecnico em Aquicultura e Pesca -
Laboratorio, nivel medio tecnico: que ja sejam ocupantes do cargo de
Assistente de Laboratorio - Aquicultura e Pesca, pertencentes ao Quadro de
Tecnicos Administrativos da Universidade do Estado do Amapa - UEAP, nivel
medio, no atual regime;

IV - para o cargo de Tecnico Florestal - Laboratorio, nivel medio
tecnico: que ja sejam ocupantes do cargo de Assistente de
Laboratorio/Florestal, pertencentes ao Quadro de Tecnicos Administrativos da
Universidade do Estado do Amapa - UEAP, nivel medio, no atual regime;

V - para o cargo de Tecnico em Meio Ambiente - Laboratorio,
nivel medio tecnico: que ja sejam ocupantes do cargo de Assistente de
Laboratorio - Meio Ambiente, pertencentes ao Quadro de Tecnicos
Administrativos da Universidade do Estado do Amapa - UEAP, nivel medio, no
atual regime;

VI - para o cargo de Tecnico em Microscopia - Laboratorio, nivel
medio tecnico: que ja sejam ocupantes do cargo de Assistente de Laboratorio -
Microscopia, pertencentes ao Quadro de Tecnicos Administrativos da
Universidade do Estado do Amapa - UEAP, nivel medio, no atual regime;

VII - para o cargo de Tecnico em Tecnologia da Informagao, nivel
medio tecnico: que ja sejam ocupantes do cargo de Tecnico em informatica,
pertencentes ao Quadro de Tecnicos Administrativos da Universidade do
Estado do Amapa - UEAP, nivel medio, no atual regime;

VIII - para o cargo de Tecnico em eletrotecnica, nivel medio
tecnico: que ja sejam ocupantes do cargo de Tecnico em eletrotecnica,
pertencentes ao Quadro de Tecnicos Administrativos da Universidade do
Estado do Amapa - UEAP, nivel medio, no atual regime;

IX - para o cargo de Tecnico em eletronica, nivel medio tecnico:
que ja sejam ocupantes do cargo de Tecnico em eletronica, pertencentes ao
Quadro de Tecnicos Administrativos da Universidade do Estado do Amapa -
UEAP, nivel medio, no atual regime;

X - apresentem o Termo de Opgao Irretratavel, conforme modelo
(em anexo V) a ser divulgado pela Universidade do Estado do Amapa - UEAP,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua publicagao no Diario Oficial do
Estado.

Paragrafo unico. O enquadramento dos servidores cujos cargos
forem optantes na carreira instituida por esta Lei far-se-a mediante
posicionamento no padrao que lhes assegure a contagem do tempo de servigo,
desde a posse, para fins do intersticio previsto no art. 12.

Art. 10. Serao declarados extintos pelo Poder Executivo os
cargos vagos decorrentes da opgao de que trata o art. 9° desta Lei, todos
previstos na Lei n° 1.301, de 08 de janeiro de 2009 e Lei n° 1.789, de 10 de
dezembro de 2014.
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CAPITULO V
DA COMISSAO PERMAMENTE DE PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO

Art. 11 . Havera na Universidade do Estado do Amapa - UEAP
uma Comissao Permanente de Pessoal Tecnico-Administrativo Efetivo -
CPTEC, formada por 07 (sete) servidores tecnico-administrativos efetivos,
que serao eleitos em Assembleia Geral convocada pelo Reitor, no prazo
maximo de 90 dias apos a publicagao desta lei, podendo votar e ser votado
qualquer membro da carreira de servidor tecnico-administrativo efetivo.

§ 1° Cabera a Comissao Permanente de Pessoal Tecnico-
Administrativo Efetivo - CPTEC prestar assessoramento ao Conselho
Universitario, para planejar, formular e acompanhar a execugao da politica de
pessoal tecnico-administrativo efetivo.

§ 2° As atribuigoes e forma de funcionamento da Comissao
Permanente de Pessoal Tecnico-Administrativo Efetivo - CPTEC serao definidas
em resolugao proposta pela primeira Comissao Permanente de Pessoal
Tecnico-Administrativo Efetivo designada por portaria do reitor e publicada no
Diario Oficial do Estado apos eleigao dos membros, na forma do disposto no
art. 11, no prazo de ate 01 (um) ano da publicagao desta lei e aprovada pelo
Conselho Universitario.

CAPITULO VI
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 12. O Desenvolvimento na Carreira e a forma de evolugao
na carreira, classes e padroes salariais e dar-se-a por meio de progressao e
promogao, a partir do efetivo exercicio no cargo, levando-se em consideragao o
tempo desse exercicio, a qualificagao e o merito profissional, observado o
disposto nesta Lei e em resolugao proposta pela Comissao Permanente de
Pessoal Tecnico-Administrativo Efetivo - CPTEC e aprovada pelo Conselho
Universitario.

Segao I
Da Progressao e Promogao

Art. 13. A progressao e a promogao do servidor nos cargos das
Carreiras visam incentivar a melhoria de seu desempenho ao executar as
atribuigoes do cargo, a mobilidade dos servidores na respectiva carreira e a
decorrente melhoria salarial na classe e padrao a que pertence e far-se-a:

I - progressao: consiste na movimentagao do padrao em que se
encontra o servidor, para outro imediatamente superior, dentro da respectiva
classe, atendido o requisite de intersticio minirno de 18 (dezoito) meses, por
meio de processo de avaliagao de desempenho realizado pela Comissao
Permanente de Pessoal Tecnico-Administrativo Efetivo - CPTEC;

II - promogao: consiste na elevagao do servidor estavel da ultima
referenda de uma classe para o primeiro padrao da classe imediatamente
superior aquela a que pertence, dentro da mesma carreira, condicionada ao
atendimento do intersticio minimo de 18 (dezoito) meses, por meio de processo
de avaliagao de desempenho realizado pela Comissao Permanente de Pessoal
Tecnico-Administrativo Efetivo - CPTEC.

Paragrafo unico. Sera concedida dois intersticios de progressao
apos o cumprimento do estagio probatorio e confirmagao no cargo,
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assegurada, para esse fim, a contagem do tempo de servigo desde a posse do
servidor e entrada em exercicio.

Segao II
Da Avaliagao de Desempenho

Art. 14. A avaliagao de desempenho do servidor tecnico-
administrativo efetivo, para efeito de progressao e promogao, observara a
resolugao proposta pela Comissao Permanente de Pessoal Tecnico-
Administrativo Efetivo - CPTEC e aprovada pelo Conselho Universitario,
respeitados como indicadores essenciais a idoneidade moral, conduta
profissional compativel com o exercicio do cargo, assiduidade, disciplina,
capacidade de iniciativa, pontualidade, produtividade, experiencia,
qualificagao, competencia profissional, urbanidade no trato, responsabilidade
e participagao em atividades proprias da Universidade, ocorrendo a avaliagao a
cada 18 (dezoito) meses.

Segao III
Da Estrutura Salarial

Art. 15. A estrutura salarial da carreira do servidor tecnico-
administrativo efetivo compreende:

I - cinco classes para cada cargo integrante das Carreiras,
identificadas pelas letras A, B, C, D e E;

II - vinte padroes, identificadas por simbolos romanos,
distribuidas em 4 (quatro) padroes por classe de cada cargo das Carreiras.

Art. 16. A cada movimentagao de um padrao para outro e
acrescido 2,5% (dois e meio por cento) ao vencimento base.

Art. 17. A cada movimentagao do padrao final de uma classe
para a referenda inicial da classe subsequente e acrescido 2,5% (dois e meio
por cento) ao vencimento base.

CAPITULO VII
DA REMUNERAfAO

Seg2o I
Dos Vendmentos

Art. 18. Os valores dos vencimentos dos servidores tecnico-
administrativos efetivos da Universidade do Estado do Amapa sao as Tabelas
1, 3 e 4 do Anexo I.

Segao II
Dos Adidonais

Art. 19. Aos servidores tecnico-administrativos efetivos sao
devidos os seguintes adidonais, sem prejuizo de outros previstos em lei:

I - Adicional de titulagao, concedida ao servidor ocupante de
cargo de nivel superior, de carater remuneratorio, sujeita a incidencia de
contribuigao previdenciaria, em percentual calculado sobre o vencimento base

1
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da referida classe e padrao do cargo em que se encontra o servidor efetivo, nos
seguintes percentuais:

a) especializagao - 15% (quinze por cento);
b) mestrado - 30% (trinta por cento); e
c) doutorado - 50% (cinquenta por cento).
II - para fins de concessao do adicional de titulagao previsto no

inciso I, especializagao lato sensu, mestrado e doutorado stricto sensu serao
considerados somente quando forem devidamente reconhecidos pelo
Ministerio da Educagao e Cultura;

III - para concessao do adicional de titulagao previsto no inciso I,
alinea a, serao considerados os cursos com carga horaria igual e/ou superior
a 360 horas;

IV - o adicional de titulagao sera devido pelo maior titulo obtido
pelo servidor, vedada a cumulatividade.

Art. 20. Adicional de incentivo a qualificagao, devido ao servidor
ocupante de cargo de nivel medio e nivel medio tecnico, de carater
remuneratorio, sujeita a incidencia de contribuigao previdenciaria, pela
conclusao de especializagao lato sensu, mestrado e doutorado stricto sensu,
calculado sobre o vencimento base da referida classe e padrao do cargo em
que se encontra o servidor efetivo, conforme percentuais estabelecidos na
Tabela 5 constante no Anexo I.

I - para fins de concessao do adicional de incentivo a
qualificagao, pela conclusao de especializagao lato sensu, mestrado e
doutorado stricto sensu serao considerados somente quando forem
devidamente reconhecidos pelo Ministerio da Educagao e Cultura;

II - para concessao do adicional de incentivo a qualificagao,
especializagao lato sensu, serao considerados os cursos com carga horaria
igual e/ou superior a 360 horas;

III - a percepgao do adicional de incentivo a qualificagao sera
devido pelo maior titulo obtido pelo servidor, vedada a cumulatividade.

Art. 21. Para fins de concessao do adicional de titulagao e de
incentivo a qualificagao, o servidor devera apresentar o respectivo titulo,
diploma ou certificado a Comissao Permanente de Pessoal Tecnico-
Administrativo Efetivo - CPTEC para fins de analise e posterior
encaminhamento ao setor competente da Universidade do Estado do Amapa
para efetivagao.

Art. 22. Os servidores que trabalhem com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substancias toxicas,
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento
base da referida classe e padrao do cargo efetivo.

I - o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade devera optar por um deles;

II - o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminagao das condigoes ou dos riscos que deram causa a sua
concessao.

Art. 23. Havera permanente controle da atividade de servidores
em operagoes ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

1
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Paragrafo unico. A servidora gestante ou lactante sera afastada,
enquanto durar a gestagao e a lactagao, das operagoes e locais previstos neste
paragrafo, exercendo suas atividades era local salubre e em servigo nao penoso
e nao perigoso.

Art . 24. Na concessao dos adicionais de atividades penosas, de
insalubridade e de periculosidade, serao observadas as situagoes
estabelecidas em legislagao especifica.

Art. 25. Os locais de trabalho e os servidores que operam com
Raios X ou substancias radioativas serao mantidos sob controle permanente,
de modo que as doses de radiagao ionizante nao ultrapassem o nivel maximo
previsto na legislagao propria.

Paragrafo unico. Os servidores a que se refere este artigo serao
submetidos a exames medicos a cada 6 (seis) meses.

Art. 26. Os adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou
Atividades Penosas serao calculados sobre o vencimento base da referida
classe e padrao do cargo efetivo, com base nos seguintes percentuais:

§ 1° cinco, dez ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos
graus minimo, medio e maximo, respectivamente.

§ 2° dez por cento, no caso do adicional de periculosidade.
§ 3° dez por cento no caso da gratificagao por trabalhos com

Raios X ou substancias radioativas.
Art. 27. A caracterizagao e a justificativa para concessao de

adicionais de insalubridade, periculosidade ou Atividades Penosas aos
servidores, quando houver exposigao permanente ou habitual a agentes
fisicos, quimicos e biologicos, dar-se-ao por meio de laudo tecnico elaborado,
nos termos das Normas Regulamentadoras n° 15 e nos criterios da Norma
Reguladora n° 16, previstas na Portaria do Ministerio do Trabalho e Emprego
n° 3.214, de 08 de junho de 1978.

Art. 28. O laudo tecnico devera ser elaborado pelo profissional
competente.

Paragrafo unico. Entende-se por profissional competente para
avaliagao da exposigao e emissao do laudo tecnico previsto, engenheiro em
seguranga do trabalho, medico com especializagao em medicina do trabalho,
engenheiro e arquiteto com especializagao em seguranga do trabalho
pertencentes ao quadro efetivo.

Art. 29. Adicional de interiorizagao, em percentual incidente
sobre o vencimento base da referida classe e padrao do cargo efetivo, devido
exclusivamente ao servidor que for designado para exercer atividades em
Municipio do interior do Estado, de forma nao eventual, conforme percentuais
estabelecidos na Tabela 6 constante do Anexo II.

Segao III
Da Gratificagao de Atividade Tecnica - GEAT

Art. 30. Fica instituida a Gratificagao Especifica de Atividade
Tecnica - GEAT, devida ao servidor pertencente ao Quadro de Pessoal Tecnico-
Administrativo da Universidade do Estado do Amapa - UEAP, de carater
remuneratorio, sujeita a incidencia de contribuigao previdenciaria.

T
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§ 1° A Gratificagao de que trata o caput deste artigo sera fixada
no percentual de 30% incidente sobre o vencimento basico da referida classe e
padrao do cargo em que se encontra o servidor efetivo.

§ 2° A GEAT sera devida exclusivamente aos servidores tecnico-
administrativos efetivos da UEAP.

Segao IV
Das Indenizagdes

Art. 31. Alem do vencimento poderao ser pagas ao servidor as
seguintes indenizagoes:

I - ajuda de custo;
II - diarias; e
III - transporte.
Paragrafo unico. A concessao de indenizagoes aos servidores

observara a resolugao proposta pela Comissao Permanente de Pessoal Tecnico-
Administrativo Efetivo - CPTEC e aprovada pelo Conselho Universitario.

Subsegao I
Da Ajuda de Custo

Art. 32. Ajuda de custo e o auxilio concedido ao servidor:
I - a titulo de compensagao das despesas motivadas pela

instalagao em nova sede em que passar a ter exercicio no interesse da
administragao;

II - para fazer face a despesa de viagem fora do pais, em objeto de
servigo;

III - a familia do servidor que falecer na nova sede sao
asseguradas ajuda de custo de transporte para a localidade de origem dentro
do prazo de 01 (um) ano contado do obito.

Art. 33. A ajuda de custo e calculada sobre a remuneragao do
servidor, conforme se dispoe em regulamento, nao podendo exceder a
importancia correspondente a 03 (tres) meses.

Art. 34. Nao sera concedida ajuda de custo ao servidor que se
afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.

Art. 35. O servidor restituira ajuda de custo quando:
I - nao se transportar para a nova sede no prazo de 30 (trinta)

dias;
II - antes de terminar a missao, regressar voluntariamente, pedir

exoneragao ou abandonar o servigo;
III - quando no prazo minimo de 12 (doze) meses retornar a sede

de suas atividades, salvo nos casos de exoneragao.
Subsegao II
Das Didrias

Art. 36. Ao servidor que se deslocar de sua sede em objeto de
servigo fara jus a passagem e diarias para atender a despesa de pousada,
alimentagao e locomogao urbana.

T
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§ 1° A diaria sera concedida por dia de afastamento, sendo devida
pela metade, quando o afastamento nao exigir pernoite fora da sede.

§ 2° No caso em que o deslocamento da sede constituir exigencia
permanente do cargo, o servidor nao fara jus a diarias.

Art. 37. O servidor que receber diarias e nao se afastar da sede,
por qualquer motivo, fica obrigado a restitui-la integralmente no prazo de 05
(cinco) dias.

Paragrafo unico. Na hipotese de o servidor retornar a sede em
prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituira as diarias
recebidas em excesso, no prazo previsto no caput deste artigo.

Art. 38. O servidor que indevidamente receber diarias sera
obrigado a restituir, de uma so vez a importancia recebida, ficando ainda
sujeito a punigao disciplinar, se de ma fe.

Art. 39 . Sera punido com pena de suspensao e na reincidencia,
com a de demissao, o servidor que indevidamente, conceder diarias com o
objetivo de remunerar outros servigos ou encargos ficando, ainda, obrigado a
reposigao da importancia correspondente.

Subsegao III
Dos Transportes

Art. 40. Conceder-se-a indenizagao de transporte ao servidor
que realizar despesas com a utilizagao de meio proprio de locomogao para
execugao de servigos externos por forga das atribuigoes proprias do cargo,
conforme se dispuser em resolugao proposta pela Comissao Permanente de
Pessoal Tecnico-Administrativo Efetivo - CPTEC e aprovada pelo Conselho
Universitario.

CAPITULO vm
DO REGIME DE TRABALHO

Art. 41 . A duragao da jomada de trabalho do pessoal tecnico-
administrativo efetivo da Universidade do Estado do Amapa sera de 40
(quarenta) horas semanais, salvo as jomadas especiais estabelecidas em lei.

Paragrafo unico. O dirigente da Autarquia fica autorizado a
instituir regime de trabalho diferenciado para atender o interesse da
Instituigao.

CAPITULO IX
DO PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL

Art. 42. Cabera a Unidade de Recursos Humanos da
Universidade do Estado do Amapa em conjunto com a Comissao Permanente
de Pessoal Tecnico-Administrativo Efetivo - CPTEC elaborar e propor a
realizagao, direta ou indireta, de Programas de Capacitagao Profissional para
os servidores tecnico-administrativos efetivos, que tern como objetivos:

I - manter corpo profissional de alto nivel, dotado de
conhecimento, valores e habilidades compativeis com a responsabilidade,
missao, objetivos e metas da Instituigao;

T
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II - promover a profissionalizagao e a competencia no
desempenho das atividades, objetivando a otimizagao, a eficacia e a qualidade
do exercicio das fungoes.

Art. 43. A Universidade do Estado do Amapa devera
implementar o Plano de Capacitagao dos servidores tecnico-administrativos
efetivos proposta pela Comissao Permanente de Pessoal Tecnico-
Administrativo Efetivo - CPTEC visando:

I - o aprimoramento do desempenho das atividades funcionais;

II - estabelecer possibilidade de progressao funcional;
III - a formagao inicial de servidores, com a preparagao para o

exercicio das atribuigoes dos cargos iniciais das carreiras, propiciando
conhecimentos, metodos, tecnicas e habilidades adequadas;

IV - nos cursos regulares de aperfeigoamento, a habilitagao do
servidor para o desempenho eficiente das atribuigoes inerentes ao cargo;

V - nos cursos de natureza gerencial, a preparagao do servidor
para o exercicio de fungoes de diregao e coordenagao.

Art. 44. A formagao continuada e parte do direito dos servidores
tecnico-administrativos efetivos ao seu aperfeigoamento profissional e pessoal
e sera vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institutional da Universidade.

CAPITULO X
DOS AFASTAMENTOS

Art. 45. Alem dos casos previstos em lei, os servidores tecnico-
administrativos efetivos da Universidade do Estado do Amapa poderao obter
licenga remunerada para realizar aperfeigoamento, estagio, especializagao latu
senso ou pos-graduagao stricto senso, afastando-se de suas fungoes, sem
prejuizo do tempo efetivo de servigo e assegurados todos os direitos a que
fizerem jus em razao da sua atividade, para:

I - participar de eventos de deliberagao coletiva da classe ou de
categoria profissional;

II - participar de reunioes, congressos, seminarios e outros
eventos;

III - cursar especializagao, mestrado e doutorado;
IV - o afastamento de que trata o intiso III deste artigo podera

ocorrer da seguinte forma:
a) Integral: visando a realizagao de cursos de especializagao,

mestrado ou doutorado e de atividades tecnicas e cientificas, quando
realizadas fora do Estado e/ou Pais;

b) Partial: visando a realizagao de cursos de especializagao,
mestrado ou doutorado e de atividades tecnicas e cientificas, quando
realizados na propria Instituigao ou na cidade onde o servidor trabalhar.

Art. 46. O afastamento a que se refere o inciso III do artigo
anterior nao se aplica aos servidores em estagio probatorio.

§ 1° O afastamento nao perdurara por tempo superior a 02 (dois)
anos para Especializagao, 04 (quatro) anos para Mestrado e 05 (cinco) anos
para doutorado.

7
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§ 2° O servidor devera permanecer na Instituigao por tempo igual
ao periodo de afastamento, sob pena de ressarcimento a Universidade da
remuneragao recebida no periodo em que esteve afastado para participate em
cursos de pos-graduagao;

§ 3° O Conselho Universitario, com proposta da Comissao
Permanente dos Tecnicos - CPTEC, aprovara normas complementares
regulamentando a concessao dos afastamentos, devendo ser adotado para
concessao do beneficio de afastamento os seguintes criterios de desempate,
nesta ordem: tempo de servigo na UEAP, tempo de servigo publico e idade do
servidor.

CAPTTUIO XI
bAS blSPOSIQOES FINAIS

Art. 47. O art. 9°, da Lei n° 1.301, de 08 de Janeiro de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 9°
I - Nivel Superior
a) Analista em Planejamento, Orgamento e Finangas:
areas de Administragao, Ciencias Contabeis e
Economia;
b) Analista em Comunicagao: Comunicagao Social,
Letras, Aries, Secretariado, Relagoes Publicas,
Designer Grafico;
c) Analista Juridico;
d) Biblioteconomista;
e) Analista de Tecnologia de Informagao: Areas de
Desenvolvedor de Sistemas, Tecnologo em Rede; Web
Designer; Suporte ao Usuario e Banco de Dados;

f) Analista em Infraestrutura: Areas de Arquitetura e
Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Eletrica;
Engenharia Ambiental e Engenharia de Seguranga do
Trabalho;
g) Analista de Apoio Pedagogico: Educagao Fisica,
Pedagogia, Educagao a Distancia; Transcritor e Revisor
de Braille, Tradutor e Interprete de LIBRAS e Educagao
Especial.
h) Enfermeiro;
i) Medico;
j) Odontologo;
k) Nutricionista;
l) Fisioterapeuta;
m) Psicologo;
n) Assistente Social;
o) Sociologo;
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p) Analista em: areas de Fisica; Engenharia de
Alimentos; Quimica; Engenharia de Pesca; Ciencias
Naturais; Biologia; Engenharia Florestal; Agronomia;
Engenharia de Produgao; Tecnologia em Design;
Letras; Pedagogia; Filosofia; Georreferenciamento e
Geoprocessamento;
q) Arquivologista.
II a) - Nivel Medio - Tecnico:
a) Tecnico em Eletrotecnica;
b) Tecnico de/em: areas de Mineragao e Materiais;
Agricola; Aquicultura e Pesca; Florestal; Meio Ambiente
e Microscopia;
c) Tecnico em Tecnologia da Informagao;

d) Tecnico em Eletronica;
e) Tecnico em Seguranga do Trabalho;
f) Tecnico de Edificagoes
g) Tecnico em Quimica
h) Tecnico em Topografia
II b) - Nivel Medio
a) Assistente Administrativo;
b) Motorista de Veiculos Terrestres: Categorias D e E;
c) Comandante de Embarcagao - Conves;
d) Comandante de Embarcagao - Maquinas.

Art. 48 . Os anexos III e IV da Lei n° 1.301, de 08 de Janeiro de
2009, passam a vigorar com a redagao dos anexos III e IV desta Lei.

Art. 49. O estagio probatorio e a contagem do prazo para efeito
de estabilidade funcional do servidor tecnico-administrativo nao e suspenso
pelo exercicio de fungao de confianga ou cargo em comissao, desde que
exercidos na Universidade do Estado do Amapa.

Art. 50. Os temas omissos desta Lei serao disciplinados pelo
Regime Juridico do Servidor Publico do Amapa, Estatuto e Regimento da
Universidade do Estado do Amapa ou deliberados pelo Conselho Universitario.

Art. 51. As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta dos
recursos especificos consignados, no orgamento do Poder Executivo, para a
Universidade do Estado do Amapa.

Art. 52. No caso de afastamento do servidor tecnico-
administrativo efetivo para capacitagao ou qualificagao, as atividades
pertinentes ao servidor afastado poderao ser desenvolvidas por servidores
cedidos da administragao publica estadual.

Paragrafo unico. Admitir-se-a a contratagao, por prazo que nao
podera exceder ao tempo de afastamento previsto no art. 46, § 1°, de servidor
destinado a atender necessidade temporaria de excepcional interesse publico,
para cumprimento de fungoes administrativas, com vistas ao funcionamento
da Universidade do Estado do Amapa - UEAP.
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Art. 53 . Os servidores da Universidade do Estado do Amapa -
UEAP responderao civil, adininistrativa e penalmente, quando for o caso, pelos
danos que causarem ao erario, no exercicio de suas atividades ou em razao
delas, ficando sujeitos a desconto em folha destinado a reparagao, observado o
§ 6°, do Art. 37, da Constituigao Federal.

Paragrafo unico. Quando objeto de desconto em folha de
pagamento, o reembolso de que trata este artigo nao podera ultrapassar,
mensalmente, dez por cento (10%) da remuneragao bruta do servidor.

Art. 54. Os servidores regidos por esta Lei nao farao jus as
vantagens instituidas pela Lei n° 1.926, de 06 de agosto de 2015 e pela Lei n°
1.155, de 14 de dezembro de 2007.

Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Macapd, 23 de setembro de 2017

ANTOI WALbEZ &9
Governado

ES /DA SILVA

H
_

UEAP 08.09.171E
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ANEXO II - TABELAS DE ADICIONAL DE INTERIORIZAQAO E AUXILIOS

ANEXO III - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE
PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO E REQUISITOS PARA INGRESSO POR
AREA DE FORMAQAO

ANEXO IV - ATRIBUIQOES DOS CARGOS DO QUADRO TECNICO-
ADMINISTRATIVO
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ANEXO I

TABELAS DE REMUNERACAO

TABELA 1 VENCIMENTO BASE NIVEL SUPERIOR

CLASSE/PADRAO I II III IV

A R$ 4.686,37 R$ 4.803,53 R$ 4.923,62 R$ 5.046,71
B R$ 5.172,88 R$ 5.302,20 R$ 5.434,75 R$ 5.570,62
C R$ 5.709,89 R$ 5.852,63 R$ 5.998,95 R$ 6.148,92
D R$ 6.302,65 R$ 6.460,21 R$ 6.621,72 R$ 6.787,26
E R$ 6.956,94 R$ 7.130,87 R$ 7.309,14 R$ 7.491,87

TABELA 2 ADICIONAL DE TITULARAO PARA NIVEL SUPERIOR

ESPECIALIZACAO MESTRADO DOUTORADO
15,00% 30,00% 50,00%

TABELA 3 VENCIMENTO BASE NIVEL MEDIO TECNICO

CLASSE/PADRAO I n III IV

A R$ 3.309,16 R$ 3.391,89 R$ 3.476,69 R$ 3.563,60
B R$ 3.652,69 R$ 3.744,01 R$ 3.837,61 R$ 3.933,55
C R$ 4.031,89 R$ 4.132,69 R$ 4.236,00 R$ 4.341,90
D R$ 4.450,45 R$ 4.561,71 R$ 4.675,76 R$ 4.792,65
E R$ 4.912,47 R$ 5.035,28 R$ 5.161,16 R$ 5.290,19

TABELA 4 VENCIMENTO BASE NIVEL MEDIO

CLASSE/PADRAO I II III IV

A R$ 2.965,20 R$ 3.039,33 R$ 3.115,31 R$ 3.193,20
B R$ 3.273,03 R$ 3.354,85 R$ 3.438,72 R$ 3.524,69
C R$ 3.612,81 R$ 3.703,13 R$ 3.795,71 R$ 3.890,60
D R$ 3.987,86 R$ 4.087,56 R$ 4.189,75 R$ 4.294,49
E R$ 4.401,86 R$ 4.511,90 R$ 4.624,70 R$ 4.740,32

TABELA 5 ADICIONAL DE INCENTIVO A QUALIFICA£AO PARA NIVEL MEDIO E
MEDIO TECNICO

ESPECIALIZACAO MESTRADO DOUTORADO 1
15,00% 30,00% 50,00%

T
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ANEXO II

TABELAS DE REMUNERAfAOTABELA 6 ADICIONAL DE INTERIORIZAfAO

LOCALIDADE % LOCALIDADE % LOCALIDADE %

Bailique 50% Pedra Branca
do Amapari 40% Cutias 35%

Oiapoque 50% Serra do Navio 40% Itaubal 35%

Calgoene 45% Laranjal do Jari 50% Ferreira
Gomes 30%

Amapa 40% Vitoria do Jari 50% Porto Grande 30%

Pacuuba 40% Tartarugalzinho 35% Mazagao 30%

T
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ANEXO III

QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL TECNICO-
ADAAINISTRATIVO E REQUISITOS PARA INSRESSO POR AREA DE FORMAfAO

CARGO AREA DE
HABIUTAfAO

REQUISITO PARA
INGRESSO QUANTIDADE

Analista em
Planejamento,
Orgamento e

Finangas

Administragao

Diploma de curso de
nivel superior, na area
de formagao,
Administragao,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

06

Ciencias
Contabeis

Diploma de curso de
nivel superior, na area
de formagao, Ciencias
Contabeis, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

06

Economia

Diploma de curso de
nivel superior, na area
de formagao, Economia,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

10

Analista em
Comunicagao

Comunicagao
Social

Diploma de curso de
nivel superior, na area
de formagao,
Comunicagao Social,
com formagao em
Jomalismo, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

04

Letras

Diploma de curso de
nivel superior, na area
de formagao, Letras
com formagao em
Lingua Estrangeira
(Ingles, Frances ou
Espanhol), expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial.

04
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Secretariado

Diploma de curso de
nivel superior, na area
de formagao,
Secretariado Executivo,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial.

06

Relagoes Publicas

Diploma de curso de
nivel superior, na area
de formagao
Comunicagao Social,
com habilitagao em
Relagoes Publicas,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial.

04

Designer Grafico

Diploma de curso de
nivel superior, na area
de formagao Design
Grafico ou Curso
Superior em
Comunicagao Social ou
Publicidade, com
habilitagao em Design
Grafico, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial.

04

Analista
Juridico Advocacia

Diploma de curso de
nivel superior em
Direito, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial registro na
Ordem dos Advogados
do Brasil.

06

Biblioteconomis
ta Biblioteconomia

Diploma de curso de
nivel superior em
Biblioteconomia,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

08

Analista de
Tecnologia de

Informagao
Desenvolvedor de

Sistemas

Diploma de curso de
nivel superior em
Sistemas de
Informagao, Ciencias da
Computagao e
Processamento de
Dados, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

03
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Tecnologo em
Redes

Diploma de curso de
nivel superior em
Tecnologia em Rede,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

05

Web Designer

Diploma de curso de
nivel superior em
Tecnologia em Web
Designer, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

08

Suporte ao
Usuario

Diploma de curso de
nivel superior em
qualquer de area de
Tecnologia da
Informagao, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

03

Banco de Dados

Diploma de curso de
nivel superior em
Sistemas de
Informagao, Ciencias da
Computagao ou
Processamento de
Dados com
Especializagao em
Banco de Dados,
expedido por instituigao
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

04

Analista em
Infraestrutura

Arquitetura e
Urbanismo

Diploma de curso de
nivel superior em
Arquitetura e
Urbanismo, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

04
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Engenharia
Ambiental

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia Ambiental,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

02

Engenharia Civil

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia Civil,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

04

Engenharia
Eletrica

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia Eletrica,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe se houver.

02

Engenharia de
Seguranga do

Trabalho

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia de
Seguranga do Trabalho
ou qualquer area de
Engenharia com
Especializagao em
Engenharia de
Seguranga do Trabalho,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

01

Analista de
Apoio

Pedagogico

Educagao Fisica

Diploma de curso de
nivel superior em
Educagao Fisica,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

08

Pedagogia

Diploma de curso de
nivel superior em
Pedagogia, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial.

31

T
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Educagao a
Distancia

Diploma de curso de
nivel superior
(Licenciatura) em
qualquer area do
conhecimento, com
especializagao que
tenha como objeto de
estudo a Educagao a
Distancia, expedidos
por instituigao de
ensino reconhecida por
organ oficial.

12

Transcritor e
Revisor de Braille

Diploma de curso de
nivel superior de
Licenciatura em
qualquer area do
conhecimento, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e
certificados de cursos
na area da Deficiencia
Visual, com carga
horaria somatoria
minima de 160h. Nestes
conter Braille
Avangado, Braille Facil
e Baixa Visao.

10

Tradutor e
Interprete de

LIBRAS

Diploma de curso de
nivel superior de
Bacharelado em Letras
LIBRAS, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por organ
oficial ou Diploma de
curso de nivel superior
de licenciatura em
qualquer area do
conhecimento, expedido
por instituigao de
ensino superior
reconhecida por organ
oficial, com Certificagao
de proficiencia em
Tradugao/Interpretagao
da Lingua Brasileira
deSinais Portugues-
LIBRAS-Portugues.

10

7
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Educagao Especial

Diploma de curso de
nivel superior
(Licenciatura) em
qualquer area do
conhecimento, expedido
por instituigao de
ensino superior
reconhecida por orgao
oficial e certificados de
cursos na area de
Educagao Especial, com
carga horaria somatoria
minima de 160h. Nestes
devera conter
conhecimentos de
Deficiencia Intelectual,
Fisica, Autismo e Altas
Habilidades; e com
especializagao em
Educagao Especial.

04

Arquivologista Arquivologia

Diploma de curso de
nivel superior em
Arquivologia, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

03

Medico Medicina

Diploma de curso de
nivel superior em
Medicina, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

01

Enfermeiro Enfermagem

Diploma de curso de
nivel superior em
Enfermagem, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

01

Odontologia Odontologia

Diploma de curso de
nivel superior em
Odontologia, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

01

Nutricionista Nutrigao

Diploma de curso de
nivel superior em
Nutrigao, expedido por
instituigao de ensino

03

MM.
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reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

Fisioterapeuta Fisioterapia

Diploma de curso de
nivel superior em
Fisioterapia, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

01

Psicologo Psicologia

Diploma de curso de
nivel superior em
Psicologia, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

06

Assistente
Social Servigo Social

Diploma de curso de
nivel superior em
Servigo Social, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

12

Sociologo Ciencias Sociais

Diploma de curso de
nivel superior em
Sociologia ou Ciencias
Sociais, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

02

Fisica

Diploma de curso de
nivel superior em
Fisica, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

04

Analista em

Engenharia de
Alimentos

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia de
Alimentos, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

03

10^
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Quimica, Quimica
Industrial ou
Engenharia

Quimica

Diploma de curso de
nivel superior em
Quimica, Quimica
Industrial ou
Engenharia Quimica,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

12

Engenharia de
Pesca

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia de Pesca,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

04

Ciencias Naturais

Diploma de curso de
nivel superior em
Ciencias Naturais,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

01

Biologia

Diploma de curso de
nivel superior em
Biologia, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

02

Engenharia
Florestal

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia Florestal,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

02

Engenharia de
Produgao

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia de
Produgao, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

03

7
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Tecnologia em
Design

Diploma de curso de
nivel superior em
Tecnologia em Design,
expedido por instituigao
do ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

16

Letras

Diploma de curso de
nivel superior em
Letras, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

8

Geoprocessamento
e

Georreferenciamen
to

Diploma de curso de
nivel superior em
Engenharia
Cartografica ou
Agrimensura ou curso
de nivel superior em
qualquer area do
conhecimento, com
Especializagao em
Geoprocessamento ou
Georeferenciamento,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial.

04

Pedagogia

Diploma de curso de
nivel superior em
Pedagogia, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

04

Filosofia

Diploma de curso de
nivel superior em
Filosofia, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida por orgao
oficial e registro no
orgao de classe, se
houver.

02

Engenheiro
Agronomo Agronomia

Diploma de curso de
nivel superior em
Agronomia ou
Engenharia
Agronomica, expedido
pcir instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

02

T
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Assistente
Administrative Ensino Medio

Certificado de
conclusao de Ensino
Medio ou equivalente,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial.

200

Tecnico em Mineragao e Materials -
Laboratorio

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Mineragao ou Materials
ou Ensino Medio
completo com curso
profissionalizante em
Mineragao ou Materials,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por organ oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

03

Tecnico Agricola

Certificado de curso de
ensino medio
profissionalizante em
agropecuaria, agricola,
agroextrativismo ou
agroindustria ou ensino
medio com curso
profissionalizante em
agropecuaria, agricola,
agroextrativismo ou
agroindustria, expedido
por Instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

06

Tecnico em Aquicultura e Pesca -
Laboratorio

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Aquicultura, Pesca, ou
Recurso pesqueiro, ou
Ensino Medio completo
com curso
profissionalizante em
Aquicultura, Pesca, ou
Recurso pesqueiro,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

05

Tecnico Florestal - Laboratorio

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Florestal ou Ensino
Medio completo com
curso profissionalizante

05
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em Florestal, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

Tecnico em Meio Ambiente -
Laboratorio

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Gestao do Meio
Ambiente, Meio
Ambiente ou
Desenvolvimento
Sustentavel ou Ensino
Medio completo com
curso profissionalizante
’em Gestao do Meio
Ambiente, Meio
Ambiente ou
Desenvolvimento
Sustentavel, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

04

Tecnico em Microscopia - Laboratorio

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Microscopia, ou Ensino
Medio completo com
curso profissionalizante
em Microscopia,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

04

Tecnico em Qulmica - Laboratorio

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Quimica ou Ensino
Medio completo com
curso profissionalizante
em Quimica, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

02

Tecnico em Topografia- Laboratorio

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Topografia ou
Agrimensura, ou
Ensino Medio completo

01
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com curso
profissionalizante em
Topografia ou
Agrimensura, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial e registro
no orgao de classe, se
houver.

Motorista de
Veiculos

Motorista CNH -
Categoria D

Certificado de
conclusao de Ensino
Medio ou equivalente,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e CNH
categoria D ou E.

07

Motorista CNH -
Categoria E

Certificado de
conclusao de Ensino
Medio ou equivalente,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e CNH
categoria E.

09

Comandante de
Embarcagao -

Conves
Navegagao

Certificado de
conclusao de Ensino
Medio ou equivalente,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
Cademeta de Inscrigao
e Registro expedida pela
Capitania dos Portos do
Ministerio da Defesa,
tendo como exigencia
minima a categoria de
Marinheiro Fluvial de
Conves.

02

Comandante de
Embarcagao -

Maquinas
Navegagao

Certificado de
conclusao de Ensino
Medio ou equivalente,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
Cademeta de Inscrigao
e Registro expedida pela
Capitania dos Portos do
Ministerio da Defesa,
tendo como exigencia
minima a categoria de
Marinheiro Fluvial de
Maquinas.

01

Tecnico de
Tecnologia de

Informagao
Tecnologia de
Informagao

Certificado de curso de
Ensino Medio Tecnico
Profissionalizante ou
Medio Completo e
Curso Tecnico na area

20
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de Informatica,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial.

Tecnico em
Eletrotecnica

Tecnico em
Eletrotecnica

Certificado de curso de
Ensino Medio Tecnico
Profissionalizante ou
Medio Completo e
Curso Tecnico na area
de Eletrotecnica,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial.

04

Tecnico em
Eletronica

Tecnico em
Eletronica

Certificado de curso de
Ensino Medio Tecnico
Profissionalizante ou
'’Medio Completo e
Curso Tecnico na area
de Eletronica, expedido
por instituigao de
ensino reconhecida por
orgao oficial.

03

Tecnico em
Edificagoes Edificagoes

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Edificagoes ou Ensino
Medio completo com
curso profissionalizante
em Edificagoes,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

02

Tecnico em
Seguranga do

Trabalho
Seguranga do

Trabalho

Certificado de curso de
Ensino Medio
Profissionalizante em
Seguranga do Trabalho
ou Ensino Medio
completo com curso
profissionalizante em
Seguranga do Trabalho,
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
por orgao oficial e
registro no orgao de
classe, se houver.

01

Total 545
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ANEXO IV

ATRIBUI£OES DOS CARGOS DO QUADRO TECNICO-ADMINISTRATIVO

CAKGO DESCRICAO DAS ATIVIDADES

Analista em Planejamento,
Orgamento e Finangas -

Administragao

Realizar atividades de supervisao,
programagao, coordenagao ou execugao
especializada referentes a estudos, e projetos
inerentes ao campo da administragao de
pessoal, material, orgamento, organizagao e
metodos e comunicagoes; planejar, organizar e
supervisionar os servigos tecnicos-
administrativos, a utilizagao de recursos
humanos, materiais e financeiros, para
assegurar a correta aplicagao, produtividade e
eficiencia dos referidos servigos; desenvolver
atividades de planejamento, supervisao,
coordenagao ou execugao relativa a
administragao orgamentaria, financeira e
patrimonial, contabilidade e auditoria,
compreendendo analise, registro, e pericia
contabil de balancetes, balangos e
demonstratives contabeis; elaborar e executar
projetos de interesse da Universidade e
elaborar e avaliar a execugao dos pianos,
programas e projetos.

Analista em Planejamento,
Orgamento e Finangas -

Ciencias Contabeis

Realizar atividades de supervisao,
programagao, coordenagao ou execugao
especializada referentes a estudos, e projetos
inerentes ao campo da administragao de
pessoal, material, orgamento, organizagao e
metodos e comunicagoes; planejar, organizar e
supervisionar os servigos tecnicos-
administrativos, a utilizagao de recursos
liumanos, materiais e financeiros, para
assegurar a correta aplicagao, produtividade e
eficiencia dos referidos servigos; desenvolver
atividades de planejamento, supervisao,
coordenagao ou execugao relativa a
administragao orgamentaria, financeira e
patrimonial, contabilidade e auditoria,
compreendendo analise, registro, e pericia
contabil de balancetes, balangos e
demonstratives contabeis; elaborar e executar
projetos de interesse da Universidade e
elaborar e avaliar a execugao dos pianos,
programas e projetos.

Analista em Planejamento,
Orgamento e Finangas -

Economia

Analisar 0 ambiente economico; elaborar e
executar projetos (pesquisa economica, de
mercados, viabilidade economica entre outras);
participar do planejamento estrategico e de
curto prazo; avaliar politicas de impacto
coletivo (govemo, ONG's, outras organizagoes) ;
gerir programagao economico-financeira;
examinar finangas e exercer mediagao, pericia
e arbitragem; analisar os dados economicos e

T
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estatisticos coletados por diversas fontes e
diferentes niveis, interpretando seu significado
e os fenomenos retratados para decidir sua
utilizagao nas solugoes de problemas ou
politicas a serem adotadas; fazer previsoes de
alteragoes de procura de bens e servigos,
pregos, taxas, juros, situagao de mercado de
trabalho e outros de interesse economico,
servindo-se de pesquisas, analises e dados
estatisticos para aconselhar ou propor politicas
economicas adequadas a natureza da
Instituigao as mencionadas situagoes; tratar
pianos economicos, baseando-se nos estudos e
analises efetuadas em informes coletados sobre
os aspectos conjunturais e estruturais da
economia; utilizar recursos de informatica;
executar’- outras tarefas de mesma natureza e
nivel de complexidade associados ao ambiente
organizational.

Analista em Comunicagao -
Comunicagao Social

Produzir releases sobre as agoes institucionais;
coletar diariamente todas as noticias extraidas
de jornais, assim como noticias de programas
noticiosos . de radio e televisao (sinopses),
referente a UEAP; acompanhar e participar da
produgao de documentarios sobre a instituigao;
encaminhar os profissionais de imprensa
interessados em entrevistas com o Reitor (a) da
UEAP ou funcionario da instituigao para falar
em nome desta; convocar a imprensa para
coletivas de interesse da Universidade do
Estado do Amapa; manter o acervo jornalistico
( releases, clippings, fotografias e filmagens);
fazer cobertura jomalistica dos eventos da
Universidade; representar a UEAP sempre que
acionado pela Reitoria, em ventos de interesse
da mesma; participar, sempre que possivel, de
eventos que visem a qualificagao do
profissional da assessoria de comunicagao,
com o compromisso de aplicar o conhecimento
adquirido em beneficio da UEAP; supervisionar
a produgao de material publicitario; revisar
documentos oficiais da UEAP.

Analista em Comunicagao-
Letras

Realizar atividades relacionadas a analise e
revisao de documentos oficiais da UEAP,
observando a sintaxe, ortografia e pontuagao,
assegurando-lhes corregao, clareza, concisao e
harmonia, bem como os tornando inteligiveis
ao usuario da publicagao; e assessorar
atividades de ensino, pesquisa e extensao na
sua area.

Analista em Comunicagao -
Secretariado Executivo

Planejamento, organizagao, e diregao de
servigos de secretaria; assistencia e
assessoramento direto a executivos; organizar e
realizar o cerimonial referente a eventos
institucionais da Universidade; coleta de
informagoes para a consecugao de objetivos e
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inetas de empresas; redagao de textos
profissionais especializados, inclusive em
idioma estrangeiro; interpretagao e sintetizagao
de textos e documentos; taquigrafia de ditados,
discursos, conferences, palestras de
explanagoes, inclusive em idioma estrangeiro;
versao e tradugao em idioma estrangeiro, para
atender as necessidades de comunicagao da
instituigao; registro e distribuigao de
expedientes e outras tarefas correlatas;
orientagao da avaliagao e selegao da
correspondence para fins de encaminhamento
a chefia; conhecimentos protocolares; auxiliar
em atividades de ensino, pesquisa e extensao
na sua area e em areas correlatas a sua
formagao.

Analista em Comunicagao -
Relagoes Publicas

Implantar agoes de relagoes publicas; organizar
e assessorar os eventos institucionais e o
cerimonial da universidade; assessorar servigos
de comunicagao social; e atividades de ensino,
pesquisa e extensao na universidade.

Analista em Comunicagao -
Designer Grafico

Desenvolver midias digitais e impressas como:
cartilhas, informativos, folhetos, banners,
outdoors, hot sites para internet. Sugerir
imagens para os textos criados. Realizar
programagao visual grafica. Elaborar e
gerenciar sistemas de Identidade Visual para
eventos propostos pela Instituigao. Executar os
trabalhos de diagramagao e editoragao de
periodicos impressos e disponibilizados online.
Produgao e veiculagao de pegas graficas.
Criagao de elementos de design e artes finais.
Desenho de paginas e proporgao de fotos e
ilustragoes. Operar processos de tratamento de
imagem. Executar arte-finalizagao de desenho e
fotografia. Elaboragao de graficos, paineis e
fluxogramas. Projetar layout de impressos
(fontes, cores e fotografias), dominio das
medidas graficas, panfletos, cartazes, folders;
tratamento de fotografia, luz e sombra, area de
descanso, equilibrio de pagina e estetica.
Planejar servigos de pre-impressao grafica.
Executar arte-finalizagao de arquivos para
impressao. Assessorar servigos de produgao
grafica (tipos de papeis, formatos e
acabamentos e processos de impressao);
construgao de layouts para paginas da web,
noticias e elementos web. Dar suporte a
Assessoria de Comunicagao da UEAP. Executar
outras tarefas de mesma natureza e niveis de
complexidades associadas a sua formagao.

Analista Juridico

Prestar consultoria e assessoramento juridico
as unidades da instituigao, fazendo analise e
emitindo parecer quando necessario; analisar
e/ou elaborar contratos, convenios, acordos e
outros instrumentos juridicos de interesse da
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instituigao, manifestando-se sobre a
observancia da legalidade e dos procedimentos
administrativos.

Biblioteconomista

Desenvolver atividades de planejamento,
supervisao, coordenagao, orientagao e execugao
referentes a pesquisa, estudos e registro
bibliografico de documentos e informagao e
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensao.

Analista em Infraestrutura -
Arquitetura e Urbanismo

Realizar atividades de nivel superior, de
natureza tecnica, relacionadas a supervisao,
coordenagao, gestao e orientagao tecnica;
coleta de dados, estudo, planejamento, projeto
e especificagao; estudo de viabilidade tecnica e
ambiental; assistencia tecnica, assessoria e
consultoria; diregao de obras e servigo tecnico;
vistoria, * pericia, avaliagao, monitoramento,
laudo, parecer tecnico, auditoria e arbitragem;
elaboragao de orgamento; produgao e
divulgagao tecnica especializada; execugao,
fiscalizagao e condugao de obra e instalagao e
servigo tecnico; treinamento, pesquisa e
extensao; assessoria nas atividades de ensino,
pesquisa e extensao.

Analista em Infraestrutura -
Engenharia Ambiental

Planejamento ou projeto, em geral, de regioes,
zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
exploragoes de recursos naturais e
desenvolvimento da produgao industrial e
agropecuaria; estudos, projetos, analises,
avaliagoes, vistorias, pericias, pareceres e
divulgagao tecnica; ensino, pesquisa,
experimentagao e ensaios; fiscalizagao de obras
e servigos tecnicos; diregao de obras e servigos
tecnicos; execugao de obras e servigos tecnicos;
produgao tecnica especializada, industrial ou
agropecuaria; auxiliar em atividades de ensino,
pesquisa e extensao na sua area e, em areas
correlatas a sua formagao.

Analista em Infraestrutura -
Engenharia Civil

Supervisao, coordenagao e orientagao tecnica;
estudo, planejamento, projeto e especificagao;
estudo de viabilidade tecnico-economica;
assistencia, assessoria e consultoria; diregao de
obra e servigo tecnico; vistoria, pericia,
avaliagao, arbitramento, laudo e parecer
tecnico; pesquisa, analise, experimentagao,
ensaio e. divulgagao tecnica; extensao;
elaboragao de orgamento; execugao e
fiscalizagao da obra e servigo tecnico; produgao
tecnica e especializada; condugao de trabalho
tecnico; condugao de equipe de instalagao,
montagem, operagao, reparo ou manutengao;
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensao.

Analista em Infraestrutura -
Engenharia Eletrica

Desenvolver projetos de Engenharia Eletrica;
executar e fiscalizar obras; planejar, coordenar
a operagao e a manutengao de sistemas e
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equipamentos eletricos, orgar e avaliar a
contratagao de servigos; controlar a qualidade
dos suprimentos e servigos comprados e
executados; elaborar normas e documentagao
tecnica; assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensao.

Analista em Infraestrutura -
Engenharia de Seguranga

do Trabalho

Elaborar e executar projetos de normas e
sistemas para programas de seguranga do
trabalho, estudos e estabelecer metodos e
tecnicas para prevenir acidentes de trabalhos e
doengas profissionais; acompanhar e fiscalizar
a execugao de obras civis contratadas; avaliar e
emitir parecer sobre a situagao das edificagoes,
das reformas dos predios proprios e locados e
dos ambientes de trabalho no ambito da
Instituigao; controlar perdas potentials e reais
de processos, produtos e servigos e ao
identifica-las, determinar e analisar suas
causas, estabelecendo piano de agoes
preventivas e corretivas; desenvolver, testar e
supervisionar sistemas, processos e metodos de
trabalho; acompanhar atividades de seguranga
do trabalho e do meio ambiente; planejar
empreendimentos e atividades diversas e
coordenar equipes, treinamento e atividades de
trabalho; emitir laudos e divulgar documentos
tecnicos como relatorios, mapas de risco e
contratos; avaliar laudos tecnicos e emitir
pareceres e relatorios de atividades; auxiliar na
elaboragao de projetos e convenios; assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensao

Analista de Apoio
Pedagogico - Educagao

Fisica

Coordenar, planejar, programar, prescrever,
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar,
orientar, ensinar, conduzir, treinar,
administrar, implantar, implementar,
ministrar, analisar, avaliar e executar
trabalhos, programas, pianos e projetos, bem
como, realizar treinamentos especializados,
participar de equipes multidisciplinares e
interdisciplinares, elaborar informes tecnicos,
cientificos e pedagogicos, assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensao,
todos nas areas de atividade fisica, esportiva e
similares.

Analista de Apoio
Pedagogico - Pedagogia

Assessorar e auxiliar no processo ensino-
aprendizagem nas atividades de ensino,
pesquisa e extensao; elaborar documentagao
tecnica e cientifica de interesse pedagogico da
UEAP; prestar assessoria tecnica a UEAP na
sua area de habilitagao; estudar e propor
medidas que visem ao aperfeigoamento do
processo de ensino, submetendo-os as
coordenagoes de cursos; elaborar, avaliar,
adequar, supervisionar, acompanhar,
organizar, analisar e orientar em metodos
pedagogicos, piano de treinamento e eventos
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educativos; emitir pareceres em assuntos
didaticos e pedagogicos; orientar, participar,
elaborar e coordenar projetos de pesquisa e
extensao universitaria, em sua area de atuagao
ou correlatas a sua formagao, bem como
assessorar atividades de ensino previamente
solicitadas; participar de projetos e termos de
cooperagoes interinstitucionais, interestaduais
e intemacionais, dentro de sua area de
atuagao ou correlatas a sua formagao, bem
como participar de simposios, congressos,
foruns, seminarios, cursos de capacitagao,
oficinas e outros, na busca da qualificagao e
aperfeigoamento profissional de tecnicas e
servigos, em beneficio da universidade;

Analista de Apoio
Pedagogico - Educagao a

Distancia

Elaborar e executar projetos, programas,
pianos, estudos e atividades de Educagao a
Distancia; apoiar o desenvolvimento de projeto
didatico-pedagogicos e material didatico de
cursos a distancia; prestar assessoria
pedagogica nos processos de criagao de cursos
na modalidade EaD; prestar assessoria tecnica
a UEAP em sua area de atuagao, emitir parecer
em assuntos didatico-pedagogico na area de
EaD; gerenciar processos que dizem respeito a
didatica, a metodologias e a processos de
avaliagao de cursos a distancia; assessorar
tutores, docentes e coordenadores nas
atividades presenciais e a distancia; atuar nas
fungoes de secretaria academica e de gestao da
EaD; coordenar e atuar em projetos de
capacitagao e formagao de pessoal nos
ambientes virtual e presencial de
aprendizagem; assessorar a construgao e
manutengao de um ambiente virtual de
aprendizagem da UEAP, assessorar e
desenvolver atividades de ensino, pesquisa e
extensao em sua area de atuagao.

Analista de Apoio
Pedagogico -Transcritor e

Revisor de Braille

Planejar, elaborar, executar e coordenar as
atividades relacionadas com a respectiva area
de formagao profissional; efetuar a leitura e
revisao de textos impressos em Braille; realizar
ampliagoes de textos; ler textos transcritos em
portugues ou em outra lingua estrangeira e
corrigir erros de transcrigao; desenvolver
outras atividades de acordo com as
especificidades do setor de lotagao.

Analista de Apoio
Pedagogico -Tradutor e

Interprete de LIBRAS

Planejar, elaborar, executar, coordenar, apoiar
e acompanhar as atividades academicas de
interesse da instituigao, relacionadas com a
respectiva area de formagao profissional em
atendimento a comunidade academica. Traduzir
e interpretar artigos, livros, textos diversos de
um idioma para o outro, bem como traduzir e
interpretar palavras, conversagoes, narrativas,
palestras, atividades didatico-pedagogicas a ser
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reproduzido em Libras ou na Lingua
Portuguesa (oral e/ou escrita), bem como toda
e qualquer intengao do emissor/sinalizador
nesse contexto academico.

Analista de Apoio
Pedagogico - Educagao

Especial

Planejar, elaborar, executar e coordenar as
atividades relacionadas com a respectiva area
de formagao profissional. Acompanhar e
assessorar os academicos Especiais sempre
que necessario em sala de aula ou na UEI
(Unidade de Educagao Inclusiva). Analisar e
buscar solugoes para as dificuldades dos
alunos com Deficiencia Intelectual, Fisica,
Motora, Autismo, Altas Habilidades, entre
outras; desenvolver outras atividades de acordo
com as especificidades do setor de lotagao.

Arquivologista

Desempenhar atividades de planejamento,
organizagao e diregao de servigos de arquivo;
planejamento, orientagao e acompanhamento
do processo documental e informativo;
planejamento, orientagao e diregao das
atividades de identificagao das especies
documentais e participagao no planejamento de
novos documentos e controle de multicopias;
planejamento, organizagao e diregao de
servigos ou centros de documentagao e
informagao constituidos de acervos
arquivisticos e mistos; planejamento,
organizagao e diregao de servigos de
microfilmagem aplicada aos arquivos;
orientagao quanto a classificagao, arranjo e
descrigao de documentos; orientagao da
avaliagao e selegao de documentos para fins de
preservagao; promogao de medidas necessarias
a conservagao de documentos; elaboragao de
pareceres e trabalhos de complexidade sobre
assuntos arquivisticos; assessoramento aos
trabalhos de pesquisa cientifica ou tecnico-
administrativa; desenvolvimento de estudos a
respeito de documentos, bem como outras
atividades de interesse da instituigao que, por
sua natureza, estejam inseridas no ambito das
atribuigoes do cargo e da area de atuagao;
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensao.

Medico

Realizar consultas e atendimentos medicos;
tratar pacientes; implementar agoes para a
promogao da saude; coordenar programas e
servigos em saude, efetuar pericias, auditorias
e sindicancias medicas; elaborar documentos e
difundir conhecimentos da area medica.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensao.

Enferxneiro
Prestar assistencia ao paciente e/ou usuario
em clinicas, hospitais, navios, postos de saude
e em domicilio, realizar consultas e
procedimentos de maior complexidade e
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prescrevendo agoes; implementar agoes para
promogao da saude junto a comunidade.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensao.

Odontologo

Atender, orientar pacientes e executar
tratamento odontologico, realizando entre
outras atividades, radiografias e ajuste oclusal,
aplicagao de anestesia, extragao de dentes,
tratamento de doengas gengivais e canais,
cirurgia bucomaxilofaciais, implantes,
tratamentos esteticos e de reabilitagao oral,
confecgao de protese oral e extraoral;
diagnosticar e avaliar pacientes e planejar
tratamentos; realizar auditorias e pericias
odontologicas; administrar local e condigoes de
trabalho, adotando medidas de precaugao
universal de biosseguranga; assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensao.

Nutricionista

Prestar assistencia nutricional no ambito da
comunidade academica; planejar, organizar,
administrar e avaliar unidades de alimentagao
e nutrigao; efetuar controle higienico-sanitario;
participar de programas de educagao
nutricional; atuar em conformidade ao manual
de boas praticas, assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensao.

Psicologo

Estudar, pesquisar e avaliar os processos
psicologicos e sociais de individuos e grupos no
ambito da instituigao de ensino, com a
ilnalidade de proceder a analise, tratamento e
orientagao ao membro da comunidade
academica; diagnosticar e avaliar transtomos
psicopatologicos; assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensao.

Assistente Social

A Lei 8.662/93, que dispoe sobre a prolissao de
Assistente Social e da outras providencias, nos
seus artigos 4° e 5°, estabelece as atribuigoes
do Assistente Social, dentre as quais sao:
elaborar, implementar, executar e avaliar
politicas sociais junto a UEAP; elaborar,
coordenar, executar e avaliar pianos,
programas e projetos que sejam do ambito de
atuagao do Servigo Social com participagao da
sociedade civil; encaminhar providencias, e
prestar orientagao social a individuos, grupos e
a populagao; orientcir individuos e grupos de
diferentes segmentos sociais no sentido de
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos
no atendimento e na defesa de seus direitos;
planejar, organizar e administrar beneficios e
Servigos Sociais; planejar, executar e avaliar
pesquisas que possam contribuir para analise
da realidade social e para subsidiar agoes
profissionais; prestar assessoria e apoio aos
movimentos sociais em materia l-elacionada as
politicas sociais, no exercicio e na defesa dos
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seus direitos civis, politicos e sociais da
coletividade; planejamento, organizagao e
administragao de Servigos Sociais e de Unidade
de Servigo Social; realizar estudos
socioeconomicos com os usuarios para fins de
beneficios e servigos sociais; coordenar,
elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, pianos, programas e
projetos na area de Servigo Social; planejar,
organizar e administrar programas e projetos
em Unidade de Servigo Social; coordenar
seminarios, encontros, congressos e eventos
assemelhados sobre assuntos de Servigo
Social; dirigir servigos tecnicos de Servigo
Social na UEAP; assessoria, em materia de
Servigo Social, as atividades de ensino,
pesquisa e extensao na UEAP.

Sociologo

Realizar estudos e pesquisas sociais,
economicas e politicas: definir metodologias de
pesquisa; estudar organizagoes sociais;
elaborar estudos etnograficos; investigar
instituigoes politicas; realizar estudos
socioeconomicos; levantar informagoes
documentais e orais; sistematizar dados
primarios e secundarios; elaborar instrumentos
de coleta de dados; caracterizar condigoes de
vida da populagao; pesquisar segmentos
sociais, comportamento eleitoral e participagao
politica da sociedade; estudar identidade de
grupos sociais; identificar perfil socioeconomico
de usuarios de programas institucionais;
investigar atitudes, valores e motivagoes de
grupos sociais; realizar pesquisas de opiniao
publica; analisar processos de mudanga
politico-social; realizar analise institucional e
pesquisa comportamental; participar de
estudos etno-ambientais; estudar processos
inigratdrios; participar de estudos
demograficos; elaborar materias tematicas para
meios de comunicagao; participar da
elaboragao e implementagao de politicas e
programas publicos: estudar processos de
formulagao e implementagao de politicas
publicas; estabelecer metodos de avaliagao;
definir indicadores de avaliagao; identificar
vulnerabilidades dos programas; analisar
resultados e impactos das politicas; apontar
agoes corretivas; organizar informagoes sociais,
culturais e politicas: estruturar sistemas de
informagoes; levantar fontes de informagao;
identificar as informagoes existentes; classificar
dados coletados; disponibilizar informagbes e
dados; disseminar informagoes sobre o
patrimonio; avaliar politicas e programas
publicos: identificar demandas coletivas;
elaborar diretrizes; definir estrategias de
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implementagao dos programas; identificar
atores envolvidos nos programas publicos;
estabelecer objetivos e metas; definir
cronograma de implementagao; monitorar
programas publicos; elaborar piano de agoes;
capacitar agentes e multiplicadores;
acompanhar implementagao de politicas
publicas; elaborar documentos tecnico-
cientificos: elaborar artigos cientificos; elaborar
relatorios de avaliagao; utilizar recursos de
Informatica; executar outras tarefas de mesma
natureza e nivel de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

Fisioterapeuta

Atender pacientes para prevengao, habilitagao
e reabilitagao, utilizando protocolos e
procedimentos especificos de fisioterapia;
habilitar pacientes; realizar diagnosticos
especificos; analisar condigoes jits pacientes;
desenvolver programas de prevengao, promogao
de saude e qualidade de vida. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensao.

Assistente Administrative

Executar servigos de apoio nas areas de
recursos humanos, administragao, finangas,
contabeis e logistica; atender fomecedores e
clientes, prestando e recebendo informagoes
sobre produtos e servigos; organizar e controlar
a tramitagao de expedientes internos e externos
e manter toda a documentagao devidamente
arquivada; preparar relatorios e planilhas e
executar servigos de natureza burocratica da
instituigao, condizentes com as atividades
desempenhadas em cada setor, desde que nao
estejam inseridas como competencia de outros
cargos.

Tecnico em Mineragao e
Materials - Laboratorio

As atribuigoes constantes no Art. 04 do Decreto
n. 90.922, de 06/02/1985 e suas alteragoes;
conduzir a execugao tecnica dos trabalhos de
sua especialidade; prestar assistencia tecnica
no estudo e desenvolvimento de projeto de
pesquisas tecnologicas; orientar e coordenar a
execugao dos seivigos de manutengao de
equipamentos e instalagoes; dar assistencia
tecnica na compra, venda e utilizagao de
produtos e equipamentos especializados;
responsabilizar-se pela elaboragao e execugao
de projetos compativeis com a respectiva
formagao profissional. As previstas na
Resolugao 218 de 29/06/1973 do CONFEA e
suas alteragoes. Auxiliar em atividades de
ensino, pesquisa e extensao na sua area e em
area correlatas a sua formagao; prezar pelo
laboratorio assim como equipamentos e
materiais contidos no mesmo. Deve conhecer a
operagao em: maquina de caracterizagao
mecanica, equipamentos de laboratorio para
tratamentos de amostras diversas (moinhos de
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martelo e de facas), agitador magnetico com
peneiras classificadoras, mantas aquecedoras,
fornos . , muflas, estufas, betoneiras, prensa
manual para conformagao. Deve conhecer os
materiais metalicos, polimericos, ceramicos,
semicondutores e compositos, sabendo
preparar e manipular, conforme normas,
corpos de prova para ensaios diversos.

Tecnico Agricola

As atribuigoes constantes nos Art. 3°, 6° e 7°
do Decreto n° 90.922, de 06/02/1985 e suas
alteragoes; Conduzir a execugao tecnica dos
trabalhos de sua especialidade; prestar
assistencia tecnica no estudo e
desenvolvimento de projetos e pesquisas
tecnologicas; orientar e coordenar a execugao
dos servigos de manutengao de equipamentos e
instalagofes; dar assistencia tecnica na compra,
venda e utilizagao de produtos e equipamentos
especializados; responsabilizar-se pela
elaboragao e execugao de projetos compativeis
com a respectiva formagao profissional;
executar trabalhos tecnicos de laboratorio
relacionados com a area de atuagao, realizando
ou orientando coleta, analise e registro de
material e substancias por meio de metodos
especificos e assessorar atividades de ensino,
pesquisa e extensao na sua area e em areas
correlatas a sua formagao.

Tecnico em Aquicultura e
Pesca - Laboratorio

As atribuigoes constantes na Res. n° 262, DE
28 DE JULHO DE 1979 CONFEA-CREA e suas
alteragoes; Prestar assistencia tecnica no
estudo e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnologicas; Auxiliar em atividades
de ensino, pesquisa e extensao na sua area e
em areas correlatas a sua fungao;
desempenhar atividades gerais de auxilio as
praticas de laboratorio, bem como preparar
materiais e zelar pelos equipamentos;
participar de cursos ou programas de
capacitagao que possam auxiliar nas atividades
desenvolvidas desde que autorizado pelo setor
que estiver vinculado assim como participar
conforme a politica interna da instituigao de
projetos de pesquisa, eventos, comissoes
convenios e programas de ensino, pesquisa e
extensao.

Tecnico Florestal -
Laboratorio

As atribuigoes constantes do Art. 4° do Decreto
n° 90.922 de 06/02/1985 e suas alteragoes:
Conduzir a execugao tecnica dos trabalhos de
sua especialidade; prestar assistencia tecnica
no estudo e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnologicas; orientar e coordenar a
execugao dos servigos de manutengao de
equipamentos e instalagoes; dar assistencia
tecnica na compra, venda e utilizagao de
produtos e equipamentos especializados;

T



Lein°z,2^ j de 2/} de setembro de 2017 f. 42

responsabilizar-se pela elaboragao e execugao
de projetos compativeis com a respectiva
formagao’ professional. As previstas na
Resolugao 218 de 29/06/1973 do CONFEA e
suas alteragoes: auxiliar em atividades de
ensino, pesquisa e extensao na sua area e em
areas correlatas a sua formagao.

Tecnico em Meio Ambiente -
Laboratories

Desenvolver as atividades de planejamento
ambiental, organizacional e estrategico, para
perfeita execugao das politicas e normas de
Meio Ambiente formuladas no ambito do
Estado; executar, monitorar e avaliar as
politicas e normas estaduais de Meio Ambiente,
conforme a regulagao, gestao e ordenamento do
uso e de acesso aos recursos ambientais,
incluindo as florestas, visando a melhoria da
qualidade ambiental e do uso sustentavel dos
recursos naturais; promover estudos e
proposigoes de instrumentos estrategicos a
implementagao de politicas nacionais, regionais
e locais de Meio Ambiente, bem como de seu
acompanhamento, avaliagao e controle;
desenvolver estrategias e propor solugoes de
integragao entre politicas ambientais e
setoriais, com base nos principios e nas
diretrizes do desenvolvimento sustentavel;
promover 0 monitoramento, fiscalizagao,
licenciamento e a auditoria ambiental; prestar
informagoes e orientagoes a respeito dos
procedimentos administrativos para 0
licenciamento ambiental de empreendimentos;
promover a conservagao dos ecossistemas e
das especies nele inseridas, incluindo seu
manejo e protegao; desenvolver criterios para
exigencias de estudo de impacto ambiental de
atividades modificadoras ou potencialmente
modificadoras do Meio Ambiente; estimular a
difusao de tecnologias, de informagao e de
educagao ambiental; emitir certificados ou
laudos oficiais de analises laboratoriais,
pareceres tecnicos, despachos e outros
documentos fito e zoosanitarios, de acordo com
a sua area de habilitagao; realizar outras
atividades correlatas previstas em lei,
regulamentos e normas tecnicas; auxiliar em
atividades de ensino, pesquisa extensao na sua
area e em areas correlatas a sua formagao.

Tecnico em Quimica -
Laboratorio

Executar trabalhos tecnicos de laboratorio
relacionados com a area de atuagao,
organizagao e manutengao de limpeza dos
materiais. Realizai- e orientar coleta em campo,
analise e registros de material, controle de
produtos quimicos e substancias, por meio de
metodos e normas especificos. Preparar
reagentes, pegas e outros materiais em
experimentos. Preceder montagem de
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experimentos reunindo equipamentos e
material de consumo em geral para ser
utilizados em aulas.experimentais e ensaios de
pesquisa. Fazer coleta de amostras e dados em
laboratories ou em atividades de campo
relativas a uma pesquisa. Proceder a analise de
materials em geral utilizando metodos fisicos,
quimicos, fisico-quimicos e bioquimicos para se
identificar qualitative e quantitativamente os
componentes desse material, utilizando
metodologia prescrita. Proceder a limpeza e
conservagao de instalagoes, equipamentos e
materials dos laboratories. Fiscalizar execugao
de servigos na area de atuagao. Proceder ao
controle de estoque de materials de consumo
dos laboratories. Elaborar expedientes e
relatorios, bem como executar outras tarefas
dentro da area de ciencias exatas e da natureza
compativeis com as exigencias para o exercicio
da fungao. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensao.”

Tecnico em Topografia -
Laboratorio

Desenvolver atividades de apoio, relacionado a
topografia, cartografia e agrimensura,
manipulando ferramentas geotecnologicas
como Teodolito, Estagao Total, GPS e DGPS,
auxiliando na geragao de produtos como curvas
de niveis e modelos digitais de Elevagao (MDS e
MDT), bem como auxiliar nas atividades de
georreferenciamento, vetorizagao em CAD e
SIG, trabalhos de campo e nas atividades
diarias do laboratorio de geoprocessamento da
UEAP.

Motorista de Veiculos

Dirigir e manobrar veiculos e transportar
pessoas, cargas ou valores com seguranga;
realizar verificagoes e manutengoes basicas no
veiculo e utilizar equipamentos e dispositivos
especiais, tais como sinalizagao sonora e
luminosa.

Comandante de
Embarcagao- Conves

Atribuigoes segundo as Normas da Autoridade
Maritima para Aquaviario - NORMAN 13/DPC
e suas alteragoes, no que lhe for aplicavel;
Dirigir e manobrar embarcagoes, transportar
pessoas e cargas; realizar verificagoes e
manutengoes basicas no veiculo e utilizar
equipamentos; prestagao de assistencia
lecnica, ao nivel de sua habilitagao, na compra
de equipamentos, materials e embarcagoes.

Comandante de
Embarcagao - Maquinas

Atribuigoes segundo as Normas da Autoridade
Maritima para Aquaviario - NORMAN 13/DPC.
Executar, no servigo de quarto (integrante do
quarto de servigo de maquinas) ou de divisao,
os trabalhos de lubrificagao geral dos motores
principals e auxiliares; as manobras de vapor,
oleo, agua e sondagem; manter esgotados os
poroes; executar a manutengao e limpeza de
magaricos e filtros; e participar nas fainas de
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tratamento, conservagao e pintura, nas
embarcagoes com praga de maquinas
desguamecida (fechada); comunicar ao
Comandante qualquer anormalidade que
ocorra na praga de maquinas; verificar as
condigoes de operagao, pelo menos uma vez por
quarto ou divisao, dos sistemas fora da praga
de maquinas (ar condicionado, frigorificas,
engaxetamento de bucha, maquina do leme
etc.) quando o Comandante assim determinar.
Prestagao de assistencia tecnica, ao nivel de
sua habilitagao, na compra de equipamentos,
materials relativos as maquinas e embarcagoes.

Tecnico em Tecnologia da
Informagao

Realizar manutengao preventiva e corretiva de
equipamentos de informatica, instalagao,
configuragao e operagao de programas basicos
de computador; realizagao de procedimentos de
back-up e recuperagao de dados; suporte
tecnico para equipamentos de T.I., redes e
comunicagao da UEAP; avaliar a necessidade
de substituigao ou mesmo atualizagao
tecnologica dos equipamentos de informatica,
podendo auxiliar no desenvolvimento de
sistemas e aplicagoes, na montagem da
estrutura de banco de dados e codificagao de
programas; auxilio em manutengao de sistemas
e aplicagoes; auxilio em projetos de tecnologia
da informagao e comunicagao; contribuigao
com ideias de servigo e novos produtos, ainda
otimizando e facilitando os procedimentos de
implementagao, podendo auxiliar no
assessoramento de atividades de ensino,
pesquisa e extensao.

Tecnico em Eletrotecnica

Operacionalizar e manter equipamentos
eletroeletronicos e de multimidia utilizados na
universidade; supervisionar e manter em
condigoes de uso equipamentos e maquinas
utilizadas em laboratorio.

Tecnico em Eletronica

Execugao de trabalhos e servigos tecnicos
projetados e dirigidos por profissionais de nivel
superior; operagao e/ou utilizagao de
equipamentos, instalagoes e materials;
aplicagao das normas tecnicas concernentes
aos respectivos processos de trabalho;
levantamento de dados de natureza tecnica;
condiigao de trabalho tecnico, condugao de
equipe de instalagao, montagem, operagao,
reparo ou manutengao; treinamento de equipes
de execugao de obras e servigos tecnicos;
desempenho de cargo ou fungao tecnica
circunscritos ao ambito de sua habilitagao;
fiscalizagao da execugao de servigos e de
atividades de sua competencia; organizagao de
arquivos tecnicos; execugao de trabalhos
repetitivos de mensuragao e controle de
qualidade; execugao de servigos de
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manutengao de instalagao e equipamentos;
execugao de instalagao, montagem e reparo;
prestagao de assistencia tecnica, ao nivel de
sua habilitagao, na compra e venda de
equipamentos e materiais; elaboragao de
orgamentos relativos as atividades de sua
competencia; execugao de ensaios de rotina;
execugao de desenho tecnico; auxiliar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensao na
area correlata a sua formagao

Tecnico em Seguranga do
Trabalho

Atuar em agoes prevencionistas nos processos
produtivos com auxilio de metodos e tecnicas
de identificagao, avaliagao e medidas de
controle de riscos ambientais de acordo com
normas regulamentadoras e principios de
higiene e saude do trabalho; desenvolver agoes
educativa's na area de saude e seguranga do
trabalho; orientar o uso de equipamentos de
protegao individual (EPI) e equipamentos de
protegao coletiva (EPC); coletar e organizar
informagoes de saude e de seguranga no
trabalho; executar o programa de prevengao de
riscos ambientais (PPRA); investigar e analisar
acidentes, recomendando medidas de
prevengao e controle e assessorar atividades de
ensino, pesquisa e extensao.

Tecnico em Edificagoes

Execugao trabalhos e servigos tecnicos
projetados e dirigidos por profissionais de nivel
superior; operagao e/ou utilizagao de
equipamentos, instalagoes e materiais;
aplicagao normas tecnicas concementes aos
respectivos processos de trabalho;
levantamento de dados de natureza tecnica;
condugao de trabalho tecnico; condugao de
equipe de instalagao, montagem, operagao,
reparo ou manutengao; treinamento de equipes
de execugao de obras e servigos tecnicos;
fiscalizagao da execugao de servigos e de
atividade de sua competencia; organizagao de
arquivos tecnicos; execugao de trabalhos
repetitivos de mensuragao e controle de
qualidade; execugao de servigos de
manutengao de instalagao e equipamentos;
execugao de instalagao, montagem e reparo;
Prestagao de assistencia tecnica, ao nivel de
sua habilitagao, na compra e venda de
equipamentos e materiais; elaboragao de
orgamentos relativos as atividades de sua
competencia; execugao de ensaios de rotina;
execugao de desenho tecnico.

Analista de Tecnologia e
Informagao - Desenvolvedor

de Sistemas

Analisar e diagnosticar as necessidades de
informagao dos clientes e propor altemativas
de solugao tecnica e estrategica de
desenvolvimento; elicitar requisitos; elaborar
projeto de sistemas; definir arquitetura de
softwares e de sistemas; selecionar,
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implementar e internalizar novas tecnologias de
desenvolvimento; prestar assessoramento
tecnico • no que se

>
refere a altemativas de

desenvolvimento de sistemas; especificar a
manutengao de software de sistemas;
acompanhar e avaliar o desempenho dos
sistemas implantados e definir medidas
corretivas; planejar e administrar componentes
reusaveis e repositories; certificar e inspecionar
modelos e codigos de sistemas; elaborar e
gerenciar projetos de sistemas e software
podendo auxiliar em atividades de ensino,
pesquisa e extensao na sua area e em areas
correlatas a sua formagao.

Analista de Tecnologia e
Informagao - Tecnologo em

Rede

Projetar e definir tecnologias, topologias e
configuragoes de redes de computadores e
sistema^ de comunicagao; avaliar, especificar,
dimensionar e valorar recursos e servigos de
comunicagao de dados; elaborar procedimentos
para instalagao, customizagao e manutengao
dos recursos de rede; analisar problemas no
ambiente operacional de rede e definir
procedimentos para corregao;
Analisar a utilizagao e o desempenho das redes
de computadores e sistemas de comunicagao,
implementar agoes de melhoria e planejar a
evolugao da rede, prestando suporte tecnico e
consultoria quanto a aquisigao, a implantagao,
ao uso adequado dos recursos, prospectar,
analisar e implementar novas ferramentas e
recursos, viabilizando a instalagao de novos
servigos e aplicagoes em ambientes
operacionais. Desenvolver e customizar
solugoes para administragao, gerenciamento e
disponibilizagao de servigos, voltados para area
de Redes de Computadores e Seguranga da
Informagao;
Administra ambientes computacionais e
participar na definigao da arquitetura
tecnologica para seguranga da informagao.
Analisar sistemas, levantar vulnerabilidades,
mapear riscos e planejar, implementar e
coordenar solugoes para a seguranga de
ambientes e dispositivos informatizados.
Definir e implementar os procedimentos de
seguranga do ambiente de rede; elaborar
documentagao, relatorios tecnico/analiticos,
manuals operacionais e procedimentos
concementes a area de atuagao; estabelecer
padroes; coordenar projetos e oferecer solugoes
para ambientes informatizados; pesquisar
tecnologias em informatica. Podendo auxiliar
em atividades de ensino, pesquisa e extensao
na sua area e em areas correlatas a sua
formagao.

Analista de Tecnologia e Participar das atividades voltadas ao
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Informagao - Web Designer desenvolvimento de sistemas web, a saber:
analise, projeto e construgao; elaborar projetos
web, considerando ambientes intemos e
extemos, seguranga, acesso a dados
corporativos em bancos de dados, interligagao
com outros aplicativos. Criar layouts para os
novos sites ou reformulagao de sites antigos,
atraves de produgao visual de websites,
desenvolvendo a identidade visual,
diagramagao, escolha de fontes, cores, formas e
disposigao. Criar interfaces visuais para
multiplos dispositivos.
Elaborar e realizar procedimentos de testes e
corregoes em sistemas web) elaborar
documentagao tecnica e de testes de sistemas;
compreender e implantar padroes e normas de
qualidade, governanga de tecnologia da
informagao e seguranga da informagao;
planejar e executar o levantamento de
requisitos junto aos usuarios, objetivando a
implantagao de projetos web.
Prestar apoio aos usuarios do sistema,
esclarecendo duvidas no que se refere a
funcionalidade e disponibilidade do software.
Elaborar e aplicar treinamentos tecnicos aos
usuarios, divulgando intemamente as
caracteristicas e modo de utilizagao dos
sistemas desenvolvidos ou adquiridos pela area
de Tecnologia da Informagao e em uso na
instituigao.
Participar do planejamento para aplicagao de
tecnicas utilizadas no desenvolvimento,
visando a qualidade dos servigos prestados.
Participar de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na area de atuagao, emitindo
boletins, relatorios e pareceres tecnicos sobre
assuntos da sua especialidade.
Executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no ambito de suas
atribuigoes; auxiliar em atividades de ensino,
pesquisa e extensao na sua area e em areas
correlatas a sua formagao

Analista de Tecnologia e
Informagao - Suporte ao

Usuario

Desenvolver, implantar, dimensionar requisitos
e funcionalidades de sistemas, especificar
arquiteturas e programas; identificar o valor
que o sistema agregara, desenvolver ideias e
sugestoes para o modo como a tecnologia da
informagao pode melhorar os processos da
instituigao, projetar novos processos e
politicas, garantir que todos os padroes do
Sistema de Informagao serao mantidos;
conduzir o processo de informatizagao da
instituigao ou parte dela.
Escolher/Indicar ferramentas de
desenvolvimento e codificar aplicativos;
garantir que o novo sistema de informagao
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esteja de acordo com os padroes
organizacionais e identificar as mudangas de
infraestrutura necessarias para suportar o
sistema; determinar (com aprovagao dos
clientes) como um software no computador
retratara a realidade da universidade.
Administrar ambiente informatizado, prestar
suporte tecnico ao cliente, elaborar e garantir
que a documentagao tecnica e o suporte
adequado estejam disponiveis para os clientes,
fomecer treinamento ao usuario no novo
sistema e desenvolver estrategias para superar
a resistencia as mudangas; estudar e
compreender detalhadamente os
procedimentos e componentes envolvidos na
area de negocios da universidade.
Estabelecer padroes, coordenar projetos,
oferecer solugoes para ambientes
informatizados; gerenciar os membros da
equipe, desenvolver o piano do projeto, atribuir
recursos e ser o principal ponto de integragao
quanto as equipes dos projetos;
Pesquisar tecnologias em informatica;
Representar e participar dos interesses da
instituigao e dos grupos setoriais quando se
tratar de projetos, e outros que envolvam as
areas de Tecnologia da Informagao,
comunicagao e areas correlatas a sua
formagao.
Desempenhar outras atividades compativeis
com sua formagao inclusive relativas a
capacitagao de colaboradores e clientes
intemos; podendo assessorar em atividades de
ensino, orientar, participar, elaborar, coordenar
c liderar projetos de pesquisa e extensao
universitaria, em sua area de atuagao ou
correlatas a sua formagao; Participar de
projetos e termos de cooperagoes
interinstitucionais, interestaduais e
intemacionais, dentro de sua area de atuagao
ou correlatas a sua formagao, bem como
participar de simposios, congressos, foruns,
seminarios, cursos de capacitagao, oficinas e
outros, na busca da qualificagao e
aperfeigoamento profissional, em beneficio da
universidade.

Analista de Tecnologia e
Informagao - Banco de

Dados

Administrar ambientes informatizados, prestar
suporte tecnico, interagir com os principals
sistemas de gerenciamento de banco de dados
relacional, organizar os sistemas de maneira a
obter o melhor desempenho; garantir o fluxo de
infomiagoes com seguranga, confiabilidade,
qualidade e eficiencia; propor a politica de uso
dos ambientes de banco de dados, e conjunto
com o Administrador do Sistema; estabelecer
regras para a nomenclatura dos dados



Lei de 7,^ de setembro de 2017 f. 49

armazenados, a fim de garantir seu
compartilhamento e consistencia; estabelecer
regras ' para 0 ciclo. de vida dos dados
armazenados, a fim de evitar 0 gigantismo do
banco de dados. Apoiar as equipes de
desenvolvimento na montagem de dados;
estabelecer as politicas para assegurar a
disponibilidade do banco de dados e evitar a
perda de informagao e as normas para os
procedimentos de “ backup” (total ou seletivo) e
paradas do banco para manutengao preventiva;
garantir a seguranga logica do banco de dados
e acompanhar 0 emprego de triggers, os
procedimentos armazenados (stored
procedures), visoes (views), bem como uso de
redundancia controlada de dados; assessorar
as equipes de desenvolvimentos e vedar
praticas que possam por em riscos a
consistencia do banco ou provocar 0 seu
crescimento desmensurado; compreender
outras atividades compativeis com a sua
formagao, inclusive relativas a capacitagao de
colaboradores e clientes internos; compreender
ft implantar padroes e normas de qualidade,
govemanga de tecnologia da informagao e
seguranga da informagao; auxiliar em
atividades de ensino, pesquisa e extensao na
sua area e em areas correlatas a sua formagao.

Analista em Fisica

Executar trabalhos tecnicos de laboratorio
relacionados com a area de atuagao, realizando
ou orientando coleta, analise e registros de
manuais e substancias atraves de metodos
especificos. Elaborar, acompanhar ou
coordenar projeto de criagao, ampliagao ou
reestruturagao, bem como elaborar definigoes,
pianos, noimas e protocolos de funcionamento
e utilizagao do LabFis - UEAP (laboratorio de
fisica), relevando os seguinte aspectos:
adequagao de espago fisico e meio ambiente,
capacitagao e qualificagao de recursos
liumanos, planejamento, gerenciamento e
operacionalidade de instrumentos e
equipamentos fisico-tecnologicos; Orientar,
participar, ‘ elaborar e coordenar projetos de
pesquisa e extensao universitaria, em sua area
de atuagao ou correlatas a sua formagao, bem
como assessorar atividades de ensino
previamente solicitadas; Participar de projetos
e termos de cooperagoes interinstitucionais,
interestaduais e intemacionais, dentro de sua
area de atuagao ou correlatas a sua formagao,
bem como representar e/ou participar de
consultorias tecnicas, simposios, congressos,
foruns, seminarios, cursos de capacitagao,
oficinas e outros, na busca da qualificagao e
aperfeigoamento profissional de tecnicas e
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servigos, em beneficio da universidade;
Participat: de trabalho de campo, realizando
observances e anotagdes sobre as interagoes
entre os recursos naturais. Operar
equipamentos, regulando e monitorando o
funcionamento dos mesmos e mantendo-os em
condigao de uso. Auxiliar na elaboragao de
manuais, roteiros e procedimentos
experimentais. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensao.

Analista em Engenharia de
Alimentos

Analisar e interpretar informagoes obtidas de
medigoes, determinagoes, identificagoes,
definindo procedimentos tecnicos a serem
adotados, sob supervisao. Interpretar
resultados dos exames, ensaios e testes, sob
orientagao, encaminhando-os para elaboragao
de laudos, quando necessario. Realizar
experiencias e testes em laboratorio,
executando controle de qualidade e
caracterizagao do material. Auxiliar professores
e alunos em aulas praticas e estagios. Auxiliar
na realizagao de exames, anatomopatologicos,
preparando amostras, laminas microscopicas,
meios de cultura, solugoes, testes quimicos e
reativos. Administrar medicamentos e similares
em animais, sob orientagao. Controlar e
supervisionar a utilizagao de materials,
instrumentos e equipamentos do laboratorio.
Zelar pela manutengao, limpeza, assepsia e
conservagao de equipamentos e utensilios do
laboratorio em conformidade com as normas de
qualidade, de biosseguranga e controle do
meio-ambiente. Executar tarefas pertinentes a
area de atuagao, utilizando-se de equipamentos
e programas de informatica. Executar outras
tarefas compativeis com a exigencias para o
exercicio da fungao. Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensao.

Amilista em Quimica,
Quimica Industrial ou
Engenharia Quimica

Participar da elaboragao da proposta
pedagogica da UEAP; prestar assessoria tecnica
a UEAP, dentro dos limites da area de
liabilitagao; elaborar e cumprir piano de
trabalho, segundo a proposta pedagogica da
UEAP; acompanhar e esclarecer qualquer
duvida dos usuarios nos aspectos da
Biosseguranga no laboratorio de atuagao;
monitorar atividades de ensino, pesquisa e
extensao que ocorram no laboratorio de
atuagao; cumprir e fazer cumprir as normas do
laboratorio de atuagao; comunicar ao setor de
laboratorio da UEAP qualquer problema
ocorrido no laboratorio, bem como a demanda
de insumos necessarios para as atividades de
ensino, pesquisa e extensao;
informar/encaminhar ao setor de laboratorio
(quando houver necessidade) os equipamentos
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que necessitam de manutengao preventiva ou
corretiva; avaliar de forma conjunta com o
setor de laboratorio as situagoes de
apropriagao indevida, perdas ou danos
materiais para tomada de decisoes adequadas;
cumprir e fazer cumprir as normas do
regimento geral e do regimento academico da
UEAP; participar de cursos ou programas de
capacitagao que possam auxiliar nas atividades
desenvolvidas no laboratorio de atuagao, desde
que autorizado pelo setor a que estiver
vinculado; auxiliar ou desenvolver atividades
de ensino, pesquisa e extensao em sua area ou
em areas correlatas a sua formagao.

Analista em Engenharia de
Pesca

Estudar as condigoes fisicas, quimicas e
biologicas do ambiente aquatico, estabelecendo
metodos de exploragao sem causar danos
ecologicos; planejar e dirigir projetos
pesqueiros, coordenagao e mao de obra,
definindo os equipamentos necessarios e
administrando os recursos financeiros;
desenvolver estudos sobre tecnicas de captura,
conservagao, beneficiamento e industrializagao
do pescado; realizar investigagoes, por meio de
metodos estatisticos, para avaliar a qualidade e
quantidade das especies em uma determinada
regiao; estudar e implantar, na area da
aquicultura, metodos de criagao e reprodugao
de animais aquaticos em cativeiros, definir as
instalagoes para o seu cultivo; desenvolver
estudos sobre o ambiente ecologico onde vive o
pescado, analisando e classificando as especies
da fauna aquatica; investigar e experimentar
processos de criagao e desenvolvimento do
pescado; atuar junto as comunidades de
Pescadores, ensinando novas tecnologias e
realizando planejamento socio economico;
participar de programas de treinamento, cursos
ou programas de capacitagao que possam
auxiliar as atividades desenvolvidas, desde que
autorizado pelo setor em que estiver vinculado,
assim como participar, conforme a politica
interna da Instituigao, de projetos de pesquisa,
eventos, comissoes, convenios e programas de
ensino, pesquisa e extensao; executar tarefas
pertinentes a area de atuagao, utilizando-se de
equipamentos e programas de informatica;
executar outras tarefas compativeis com as
exigencias para o exercicio da fungao; auxiliar e
realizar, ern laboratorio ou extra laboratoriais
(coletas a campo), atividades de ensino,
pesquisa e extensao na sua area e, em areas
correlatas a sua formagao.

Analista em Ciencias
Naturais

Orientar os alunos no processo de construgao
da leitura, escrita, conceitos de ciencias
naturais, nogoes de tempo e espago, atividades
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artisticas, corporais, entre outras, de acordo
com a legislagao educacional vigente. Organizar
eventos e/ou atividades sociais, culturais e
pedagogicas, tragando os objetivos do evento,
preparando roteiros e instrumentos para
registro, instruindo os alunos a participar, bem
como solicitando autorizagao da diregao da
escola para a realizagao do mesmo. Participar
de cursos encontros, seminarios, com a
finalidade de promover a continua formagao e o
aperfeigoamento profissional, bem como de
Conselhos de Classe, Reunioes Pedagogicas,
entre outros. Elaborar pareceres, informes
tecnicos e relatorios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observagoes e sugerindo
medidas para implantagao, desenvolvimento e
aperfeigoamento de atividades em sua area de
atuagao. Ministrar treinamento, palestra e/ou
aula de aperfeigoamento do pessoal tecnico e
auxiliar, realizando-as em servigo, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitative
dos recursos humanos em sua area de
atuagao. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensao.

Analista em Biologia

Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na
area de biologia, biologia molecular,
biotecnologia, biologia ambiental e
epidemiologia e inventariar biodiversidade;
organizar colegoes biologicas; manejar recursos
naturais; desenvolver atividades de educagao
ambiental; realizar diagnosticos biologicos,
moleculares e ambientais, alem de analises
clinicas, citologicas, citogenicas e patologicas.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensao.

Analista em Engenharia
Florestal

Planejar, executar, controlar e fiscalizar
programas, projetos, obras e servigos tecnicos
de engenharia florestal; acompanhar /fiscalizar
obras e servigos, objetos de convenios,
contratos e objetos congeneres; desenvolver
atividades voltadas ao acompanhamento de
projetos agropecuarios; desenvolver atividades
de diregao e assessoramento superior;
desenvolver outras atividades correlatas a
natureza do cargo e as atividades finalisticas,
fazendo uso de todos equipamentos e recursos
disponxveis para a consecugao dessas
atividades. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensao.

Engenheiro Agronomo

Executar trabalhos tecnicos de laboratorio
relacionados com a area de atuagao, realizando
ou orientando co.leta, analise e registros de
material e substancias por meio de metodos
especificos e assessorar atividades de ensino,
pesquisa e extensao. Planejar, coordenar e
executar atividades que utilizem recursos
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naturais renovaveis e ambientais; prestar
assistencia e consultoria tecnica no interesse
da. instituigao; elaborar documentagao tecnica
e cientifica; e assessorar atividades de ensino,
pesquisa e extensao, experimentagao, ensaio e
divulgagao tecnica.

Analista em Engenharia de
Produgao

Dimensionar e integrar recursos fisicos,
humanos e financeiros considerando a
possibilidade de melhorias continuas. Utilizar
ferramenta matematico e estatistico para
modelar sistemas de produgao e auxiliar na
tomada de decisoes. Projetar, implementar e
aperfeigoar sistemas, produtos, servigos e
processos. Prever e analisar demandas,
selecionar tecnologias e know-how, projetando
produtos ou melhorando suas caracteristicas e
funcionalidades. Incorporar conceitos e
tecnicas de qualidade no processo produtivo,
nos seus aspectos tecnologicos e
organizacionais. Prever a evolugao do cenario
produtivo, percebendo a interagao entre as
organizagoes e os seus impactos sobre a
competitividade. Acompanhar os avangos
tecnologicos, organizando-os e colocando-os a
servigo da demanda da instituigao.
Compreender a inter-relagao dos sistemas de
produgao como meio ambiente, tanto no que se
refere a utilizagao de recursos escassos, quanto
a disposigao final de residuos e rejeitos, atento
a sustentabilidade. Utilizar indicadores de
desempenho, sistemas de custeio, bem como
avaliar a viabilidade economica e financeira de
projetos. Otimizar e gerenciar 0 fluxo de
informagoes na instituigao. Participar de
programa de treinamento, quando convocado.
Participar, conforme a politica interna da
instituigao, de projetos, cursos, eventos,
comissoes, convenios e programas de ensino,
pesquisa e extensao. Elaborar relatorios e
laudos tecnicos em sua area de especialidade;
trabalhar segundo normas tecnicas de
seguranga, qualidade, produtividade, higiene e
preservagao ambiental. Executar tarefas
pertinentes a area de atuagao, utilizando-se de
equipamentos e programas de informatica.
Executar outras tarefas compativeis com as
exigencias para 0 exercicio da fungao.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensao.

Analista em Tecnologia em
Design

Orientar na elaboragao de projetos de
interiores,equacionando fatores esteticos,
simbolicos, ergonomicos e tecnicos,
considerando tambem questoes
socioeconomicas e culturais. Elaborar e
gerenciar projetos para a industria de
confecgao do vestuario, considerando fatores
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esteticos, simbolicos, ergonomicos e
produtivos. Elaborar e gerenciar projetos de
produtos variados como: embalagens, moveis,
joias, calgados, considerando a vocagao
regional. Planejar e executar a programagao
visual de jomais, revistas, livros e outros
materiais impressos, produzir imagens, criar e
editar infograficos, paginas e portais da
internet e animagoes em meio digital.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensao.

Analista em Letras

Redigir, ler, revisar e corrigir textos quanto a
ortografia, gramatica, diagramagao,
organizagao, clareza, estilistica e adequagao de
todos os textos para circulagao interna e
externa, dentre outras atividades relacionadas.
Formatar' textos de acordo com as regras da
ABNT e da CEB Distribuigao. Digitar e formatar
textos gerados nos processos de Brainstorming,
mapas mentais e informagoes advindas de
fluxogramas. Realizar entrevista com
empregados, visando a elaboragao de
procedimentos operacionais, identificagao dos
documentos e registro das areas visitadas.
Elaborar despachos, cartas, memorandos,
portarias, atestados tecnicos, relatorios e
documentos diversos e conduzir veiculos da
Empresa, quando autorizado. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensao.

Analista em Pedagogia

Acompanhar as atividades no Laboratorio de
Praticas Pedagogicas e Midias. Socializar
experiencias e projetos ligados a formagao
profissional; praticas pedagogicas, estagio
supervisionado; ensino, extensao, pesquisa;
oferecer cursos para incentivar e proporcionar
a utilizagao de midias para uso pedagogico de
diferentes tecnologias da informagao e da
comunicagao (TV, video, informatica, radio e
impresso); oportunizar um espago adequado
para diversas formas de apresentagao,
comunicagao e dialogo; propiciar maior
articulagao entre academicos, tecnicos em
educagao e docentes da UEAP; promover
interagao com segmentos sociais vinculados a
educagao; agendar o espago para as atividades
de formagao com os academicos; coordenar
oficinas pedagogicas; organizar o material
pedagogico do laboratorio identificando sua
natureza;
Realizar trabalhos na brinquedoteca para
complementar a formagao integral dos
academicos e das criangas que frequentarem o
espago; oportunizar um espago ludico
pedagogico, aquelas criangas que nao tern
condigoes de espago assistido para brincar;
Buscar o envolvimento da comunidade (interna
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e externa), nas agoes da brinquedoteca,
visando o desenvolvimento da personalidade da
crianga atraves de jogos e brinquedos;
promover a leitura, por meio de agoes
culturais; organizar os brinquedos
classificando-os; oferecer cursos para formagao
do academico como educador brincante;
acompanhar os bolsistas para o brincar com as
criangas.

Analista em Filosofia

Refletir critica e sistematicamente sobre o ser e
o destino do homem e do mundo, por meio da
assimilagao dos cla^sicos do pensamento e da
realizagao de pesquisas sobre temas filosoficos,
tais como etica, epistemologia, estetica,
ontologia, metafisica, politica, logica, cultura,
etc, com a finalidade de formar e orientar
pessoas e assessorar organizagoes; refletir
sobre a historia da filosofia e sobre o processo
de criagao e validagao do conhecimento logico e
cientifico; analisar o processo simbolico e suas
manifestagoes, a arte, a obra de arte e a
experiencia estetica, a religiao e suas diversas
manifestagoes e as descobertas cientificas e
seus impactos sociais, teoricos e tecnologicos;
refletir sobre os valores eticos e morais, sobre a
politica e relagoes de poder, sobre as questoes
centrais do homem contemporaneo e sobre a
historia e as transformagbes historico-sociais.
Pesquisar a historia da filosofia e temas
filosoficos; analisar e interpretar textos;
interpretar a relagao entre as ideias e seu
contexto; promover debates; analisar critica e
comparativamente as tradigoes filosoficas.
Utilizar recursos de Informatica. Executar
outras tarefas de mesma natureza e nivel de
complexidade associadas ao ambiente
organizacional. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensao.

Analista em
Geoprocessarnento e
Georreferenciamento

Executar ou coordenar atividades relacionadas
as ciencias da geoinformagao, como:
Cartografia basica e Tematica (analogica e
digital), georreferenciamento e topografia,
fotogrametria e sensoriamento remoto, alem de
tilimentar, organizar, sistematizar e gerenciar o
banco de informagoes e dados geograficos da
UEAP; Avaliar, processar, interpretar e analisar
imagens orbitais e suborbitais, obtidas atraves
de diferentes tipos de sensores remotos, ativos
ou passivos, em diversas escalas e resolugoes
espaciais, radiometricas, espectrais e
temporais, para obtengao de dados e
geoinformagoes, os quais poderao ser utilizados
na elaboragao de mapas para analise
quantitativa e qualitativa do territorio, cartas
topograficas, carta imagem, cartogramas,
tabelas e graficos, disponibilizados atraves de
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publicagoes tecnicas e servigos web; Elaborar,
acompanhar ou coordenar projeto de criagao,
ampliagao ou reestruturagao, bem como
elaborar defmigoes, pianos, normas e
protocolos de funcionamento e utilizagao do
GeoLab-UEAP (laboratorio de
geoprocessamento), relevando os seguinte
aspectos: adequagao de espago fisico e meio
ambiente, capacitagao e qualificagao de
recursos humanos, planejamento,
gerenciamento e operacionalidade de
instrumentos e equipamentos geotecnologicos;
Orientar, participar, elaborar e coordenar
projetos de pesquisa e extensao universitaria,
em sua area de atuagao ou correlatas a sua
formagao, bem como assessorar atividades de
ensino previamente solicitadas; Participar de
projetos e termos de cooperagoes
interinstitucionais, interestaduais e
intemacionais, dentro de sua area de atuagao
ou correlatas a sua formagao, bem como
representar e/ou participar de consultorias
tecnicas, simposios, congressos, foruns,
seminarios, cursos de capacitagao, oficinas e
outros, na busca da qualificagao e
aperfeigoamento profissional de tecnicas e
servigos, em beneficio da universidade;
Participar de trabalho de campo, realizando
observagoes e anotagoes sobre as interagoes
entre os recursos bioticos e abioticos, sobre
aspectos socioeconomicos, politicos, culturais
e ambientais, realizando descrigao e analise
critica dos elementos constituintes da
paisagem, espacializando ou delimitando
cartograficamente os fenomenos ou unidades
basicas de estudos, realizando coleta de
material para analise de formagoes superficiais
e documentagao fotografica, tendo como base a
caracterizagao e descrigao das formas de
relevo, sua genese, altimetria e atuagao dos
processos erosivos, considerando tambem
aspectos da cobertura vegetal, tipo de solo,
hidrografia, rede viaria, e outras observagoes
pertinentes ao projeto de pesquisa em
execugao; Implementar sistemas
computacionais para coleta, armazenamento,
tratamento, processamento, analise e
reprodugao de dados geoespaciais, utilizando
tecnicas de geoprocessamento.
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ANEXO V

TERMO DE 0?QA0 IRRETRATAVEL

NOME MATRiCULA

CPF DATA DE ADMISSAO

ORGAO DE LOTAQAO LOCAL DE TRABALHO

GRUPO DE OPQAO CARGO DE OPQAO

Estou ciente e apto a ingressar na carreira pretendida, por ser verdade
expresso minha vontade atraves da assinatura no presente termo de opgao
irretratavel ao cargo do inciso.... do Artigo.... da Lei.... Pego e aguardo o
deferimento atraves da publicagao no Diario Oficial do Estado.

Macapa - AP, de de 2017.
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