
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 1.789 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013

Acrescentar o inciso IV e §§ 4° c 5° no
artigo 8° e alterar anexo HI da Lei n°
1.301, de 08 de Janeiro de 2009, que dispoe
sobre o Quadro de pessoal Efetivo da
Universidade do Estado do Amapa.

O GOVERNA DOR DO ESTADO DO AMAPA,

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

Art. 1° Fica acrescentado o inciso IV, §§ 4° e 5° no artigo 8° da Lei n°
1.301, de 08 de janeiro de 209, que dispoe sobre o Quadro de Pessoal Efetivo da
Universidade do Estado do Amapa, com a seguinte redagao:

“ Art. 8°

IV - Professor Horista - profissional admitido
exclusivamente para atender ao programa de ensino, que
recebera por horas-aula ministrada, que nao se enquadre,
nos outros regimes de trabalho efetivo e temporario
previstos na Lei 1.301/2009.
( . . .)
§ 4° O quantitative de professores horistas nao podera
exceder a 10% (dez por cento) do quadro de pessoal docente
efetivo da Instituigao.
§ 5° O vencimento do professor horista e os demais
criterios para sua admissao serao estabelecidos em
Resolugao aprovada pelo Conselho Universitario da
Universidade do Estado do Amapa, levando em
consideragao o valor hora/aula diferenciado de acordo com
a titulagao: Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor.”
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Art. 2° O Quantitative de cargos efetivos do quadro de pessoal
tecnico-administrativo e os requisitos para ingresso por area de formagao, Anexo III
da Lei n° 1.301/2009, passam a vigorar com a redagao estabelecida pelo Anexo I
por esta Lei.

Art. 3° As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao a
conta do orgamento estadual vigente destinado a Universidade do Estado do
Amapa.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapd, 10 de dezembro de 2013

CARLOS CAMILO GOES CAPIBBRIBE
/ Governddor /

ALT LEI N* I.301.UBAP 10.12.13 LB
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ANEXOI

QUANTTTATTVO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL TECNICO-
ADMINISTRATIVO E REQUISITOS PARA IN6RESSO POR AREA DE
FORMACAO'XNR)

wmm w*--— ifB

T6cnico em
Planejamento,
Orgamento e

Finan?as

Administragao

Diploma de curso de nlvel superior, na
£rea de forma$3o, Administra$3o,
expedido por institui$3o de ensino
reconhecida por 6rg3o oficial e registro
no 6rq8o de classe.

03

Ciincias Cont3beis

Diploma de curso de nlvel superior, na
area de forma?3o em Cifincias
Contabeis, expedido por instituigSo de
ensino reconhecida por 6rgao oficial e
registro no 6rg3o de classe.

03

Economia

Diploma de curso de nlvel superior, na
area de forma?3o Economia, expedido
por institui$So de ensino reconhecida
por 6rg3o oficial e registro no 6rg3o de
classe.

02

T6cnico em
ComunicagSo

Comunicagao Social

Diploma de curso de nlvel superior,
em Comunica?3o Social, com
forma?3o em jornalismo, expedido por
instituigio de ensino reconhecida por
6rg§o oficial e registro no 6rg3o de
classe.

01

Letras

Diploma de curso de nlvel superior,
em Letras com formagSo em lingua
estrangeira (IngISs, Frances ou
Espanhol), expedido por instituig§o de
ensino reconhecida por 6rgao oficial.

01

Secretariado
Diploma de curso de nlvel superior,
em Secretariado Executivo, expedido
por institui?3o de ensino reconhecida
por 6rg3o oficial.

01

Assistente Jurldico Advocacia

Diploma de curso de nlvel superior em
Direito, expedido por instituigSio de
ensino reconhecida por 6rgSo oficial e
registro na Ordem dos Advogados do
Brasil.

03

Biblioteconomista Biblioteconomia
Diploma de curso de nlvel superior,
em Biblioteconomia, expedido por
instituigdo reconhecida por 6rg3o
oficial e registro no 6rgSo de classe.

04
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Desenvolvedor de
Sistemas

Diploma de curso de nfvel superior,
em Sistemas de Informagao, CiSncias
da Computagao e Processamento de

Dados, expedido por instituigao
reconhecida por 6rg3o oficial e registro

no 6rg§o de classe.

02

Tecndlogo em Rede
Diploma de curso de nlvel superior,

em Tecnologia em Rede, expedido por
instituigao reconhecida por 6rg3o

oficial e registro no 6rg3o de classe.
03

Analista de
Tecnologia de

informagao
Web Designer

Diploma de curso de nivel superior,
em Tecnologia em Web Designer,

expedido por instituigao reconhecida
por 6rgSo oficial e registro no 6rg§o de

classe.

01

Suporte ao Usuario

Diploma de curso de nivel superior,
em qualquer area de Tecnologia da
Informagao, expedido por instituigao

reconhecida por 6rg§o oficial e registro
no 6rq3o de classe.

03

Banco de Dados

Diploma de curso de nivel superior,
em Sistemas de Informagao, CiSncias
da Computagao e Processamento de

Dados, expedido por instituigao
reconhecida por 6rgSo oficial e registro

no 6rg§o de classe.

01

Arquitetura e
Urbanismo

Diploma de curso de nivel superior em
Arquitetura e Urbanismo, expedido por

instituigao reconhecida por 6rg§o
oficial e registro no 6rg3o de classe.

01

Engenharia Ambiental
Diploma de curso de nfvel superior em
Engenharia Ambiental, expedido por

instituigao reconhecida por 6rgSo
oficial e registro no 6rgao de classe.

01

T6cnico em Infra-
estrutura

Engenharia Civil
Diploma de curso de nivel superior em

Engenharia Civil, expedido por
instituigao reconhecida por 6rg§o

oficial e registro no 6rgao de classe.
01

Engenharia Eiatrica
Diploma de curso de nivel superior em

Engenharia Eiatrica, expedido por
instituigao reconhecida por 6rgao

oficial e registro no 6rgao de classe.
01

Engenharia de
Seguranga do

Trabalho

Diploma de curso de nfvel superior em
Engenharia de Seguranga do Trabalho
ou qualquer area de Engenharia com

Especializagao em Engenharia do
Seguranga do Trabalho, expedido por

instituigao reconhecida por 6rgao
oficial e registro no 6rgao de classe.

01

Educagao Fisica
Diploma de curso de nivel superior em

Educagao Fisica, expedido por
instituigao de ensino reconhecida por

drgao oficial.
02

TScnico de Apoio
PedagOgico Pedagogia

Diploma de curso de nivel superior em
Pedagogia, expedido por instituigao de
ensino reconhecida por 6rgao oficial.

08

Educagao a DistSncia
Diploma de curso de nivel superior
(licenciatura) em qualquer area do
conhecimento com formagao em

Educagao a Distancia, expedido por
08
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instituigao de ensino reconhecida por
6rg§o oficial.

Licenciatura em
qualquer area do

conhecimento

Diploma de curso de nlvel superior de
licenciatura em qualquer area do

conhecimento, expedido por instituigao
de ensino reconhecida por 6rg3o

oficial e formagao em defici6ncia visual
e baixa visao, dominio de leitura e

escrita em Braille.

02

Letras Libras, Letras
ou Pedagogia

Diploma de curso de nivel superior em
Letras Libras, expedido por instituigao

de ensino reconhecida por 6rgao
oficial.

Diploma de curso superior em Letras
ou Pedagogia com proficiancia em
tradugao/interpretagao da lingua
brasileira de sinais, expedido por

instituigao de ensino reconhecida por
6rgao oficial.

04

Arquivologista Arquivologia

Diploma de curso de nlvel superior em
Arquivologia, expedido por instituigao
ensino reconhecida por 6rgao oficial e
registro no 6rgao de classe, se houver.

01

Nutricionista Nutrigao
Diploma de curso de nlvel superior em
Nutrigao, expedido por instituigao de
ensino reconhecida por 6rgao oficial.

01

Psicdlogo Psicologia

Diploma de curso de graduagao de
nlvel superior em Psicologia expedido
por instituigao de ensino reconhecida

por 6rg3o oficial e registro no 6rgao de
classe.

01

Assistente Social Servigo Social

Diploma de curso de nlvel superior de
Assistente Social expedido por

instituigao de ensino reconhecida por
6rg§o oficial e registro no 6rgao de

classe.

01
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Fisica
Diploma de curso de nivel superior em

Fisica, expedido por InstituigSo
reconhecida por 6rgao Oficial e

registro no 6rgSo de classe.
01

Engenharia de
Alimentos

Diploma de curso de nivel superior em
Engenharia de Alimentos, expedido

por instituigSo de ensino reconhecida
por orgSo oficial e registro em 6rgSo

de classe.
01

Quimica, Quimica
Industrial ou

Engenharia Quimica.

Diploma de curso de nivel superior
(bacharelado) em Quimica, Quimica
Industrial ou Engenharia Quimica,
expedido por instituigSo de ensino

reconhecida por 6rg3o oficial e registro
em 6rgSo de classe.

03

Engenharia de Pesca

Diploma de curso de nivel superior em
Engenharia de Pesca, expedido por

instituigSo de ensino reconhecida por
6rgSo oficial e registro em 6rgSo de

classe.
02

TScnico de
Laboratdrio

CiSncias Naturais

Diploma de curso de nivel superior em
CiSncias Naturais, expedido por

instituigSo de ensino reconhecida por
6rgSo oficial e registro em 6rgSo de

classe.

01

Biologia
Diploma de curso de nivel superior em

Biologia, expedido por instituigSo de
ensino reconhecida por 6rgSo oficial e

registro em OrgSo de classe. 02

Engenharia Florestal

Diploma de curso de nivel superior na
£rea de formagSo, expedido por

instituigSo de ensino reconhecida por
OrgSo oficial e registro em OrgSo de

classe.

02

Agronomia
Diploma de curso de nivel superior em
Agronomia, expedido por instituigSo

de ensino reconhecida por OrgSo
oficial e registro em 6rgSo de classe.

01

Engenharia de
ProdugSo

Diploma de curso de nivel superior em
Engenharia de ProdugSo, expedido
por instituigSo de ensino reconhecida
por 6rgSo oficial e registro em OrgSo

de classe.

01

Tecnologia em Design

Diploma de curso de nivel superior em
Tecnologia em Design, expedido por
instituigSo de ensino reconhecida por
OrgSo oficial e registro em 6rgSo de

classe.

01

Letras
Diploma de curso de nivel superior em

Letras, expedido por instituigSo de
ensino reconhecida por 6rgSo oficial e

registro em OrgSo de classe.
01
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Geoprocessamento e
Georeferenciamento

Diploma de curso de nivel superior
(Bacharelado) em qualquer £rea do

conhecimento com EspecializagSo em
Geoprocessamento ou

Georeferenciamento, expedido por
instituigSo de ensino reconhecida por
6rg§o oficial e registro em 6rgSo de

classe.

01

Assistente
Administrative Ensino M6dio

Certificado de conclusSo de ensino
m6dio ou equivalente, expedido por

instituigao de ensino reconhecida por
6rgao oficial.

50

Minerag§o e Materiais

Certificado de curso de ensino m6dio
profisionalizante em MineragSo ou

Materiais ou ensino m6dio completo
com curso profissionalizante em

MineragSo ou Materials, expedido por
instituigao de ensino reconhecida por
6rgSo oficial e registro no 6rg3o de

classe.

01

Agricola

Certificado de curso de ensino m6dio
profisionalizante em agropecu£ria ,

agricola ou agroextrativismo ou ensino
m6dio com curso profissionalizante em

agropecuaria , agricola ou
agroextrativismo, expedido por

instituigao de ensino reconhecida por
6rg3o oficial e registro no 6rgfio de

classe.

03

Assistente de
Laboratdrio

Aquicultura e Pesca

Certificado de curso de ensino m6dio
profisionalizante em Aquicultura ou

Pesca ou Agroextrativismo ou ensino
m£dio completo com curso

profissionalizante em Aquicultura ou
Pesca ou Agroextrativismo, expedido
por instituigao de ensino reconhecida

por 6rg3o oficial e registro no 6rgSo de
classe.

03

Florestal

Certificado de curso de ensino m6dio
profisionalizante em florestal ou ensino
m£dio com curso profissionalizante em
florestal, expedido por instituigao de

ensino reconhecida por 6rg3o oficial e
registro no 6rgSo de classe.

04

Certificado de curso de ensino m6dio
profisionalizante em gest§o ambiental
ou meio ambiente ou desenvolvimento

sustentcivel ou ensino m£dio com
Meio Ambiente curso profissionalizante em em gestSo

ambiental ou meio ambiente ou
desenvolvimento sustentavel,

expedido por instituigSo de ensino
reconhecida por 6rgao oficial e registro

no Orgao de classe.

01

Microscopia

Certificado de curso de ensino m6dio
profisionalizante em microscopia ou

ensino m6dio com curso
profissionalizante em microscopia,
expedido por instituiglio de ensino

reconhecida por 6rg§o oficial e registro
no 6rg§o de classe.

01
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Motorista de
Velculos

Motorista CNH -
Categoria D

Certficado de conclusSo de ensino
ntedio ou equivalente, expedido por
Instituigao reconhecida por 6rg§o
oficial e CNH categoria D ou E.

03

Motorista CNH-
Categoria E

Certficado de conclusSo de ensino
ntedio ou equivalente, expedido por
InstituigSo reconhecida por 6rg§o

oficial e CNH categoria E.
04

Piloto de
EmbarcagSo

Certificado de conclusao de ensino
ntedio ou equivalente, expedido por

instituigao de ensino reconhecida por
6rgao oficial e Carteira Fluvial

expedida pela Capitania dos Portos do
Ministerio da Marinha

02

T6cnico em
Infomtetica

Certificado de curso de ensino ntedio
tecnico profissionalizante ou m6dio
completo e curso tecnico na area de
Informatica, expedido por instituigao

reconhecida por 6rg§o oficial.
15

T6cnico em
Eletrotecnica

Certificado de curso de ensino ntedio
tecnico profissionalizante ou nrtedio

completo e curso tecnico na area de
Eletrotecnica, expedido por instituigSo

reconhecida por 6rg§o oficial.
01

T6cnicoem
Eletrbnica

Certificado de curso de ensino ntedio
tecnico profissionalizante ou ntedio

completo e curso tecnico na area de
Eletronica, expedido por instituigSo

reconhecida por 6rg§o oficial.
01

TOTAL 167
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ATRIBUIfOES DOS CARGOS DO QUADRO TECNICO-ADMINISTRATIVO

Cargo Descrigao das A+ividades

Tecnico em
Planejamento,
Orgamento e

Finangas

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.

Tecnico em
Comunicagao

Produzir releases sobre as agoes institucionais; coletar
diariamente todas as noticias extraidas de jomais, 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 jomalistico

(releases, clippings, fotografias e filmagens); fazer cobertura
jornalistica dos eventos da universidade;representar a UEAP

sempre que acionado pela reitoria, em eventos 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; organizar e realizar o cerimonial referente a eventos
institucionais da universidade; revisar documentos oficiais da

UEAP.

Assistente 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

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 documento e informagao e

assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensao.

Analista de Sistemas

Desenvolver e implantar sistemas informatizados
dimensionando requisitos e funcionalidades, especificando sua

arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento e
programas e codificando aplicativos; administrar ambientes

informatizados, prestar suporte tecnico ao cliente e o treinam,
elaborar documentagao tecnica; estabelecer padroes, coordenar

projetos e oferecer solugoes para ambientes informatizados e
pesquisar tecnologias em informatica.

Tecnico em Infra-
estrutura

Em observancia a sua area de habilitagao e as normas de
exercicio profissional: elaborar pianos e projetos de infra-

estrutura; definir materiais, acabamentos, tecnicas,
metodologias, analisando dados e informagoes; fiscalizar e

executar obras e servigos e desenvolver estudos de viabilidade
financeira, economica, ambiental; assegurar o cumprimento
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legal de normas e padroes tecnicos existentes, estudando
caracteristicas e especificagoes; detalhar e definir tecnicas de

execugao, orgamento de custos e outros dados para possibilitar
e orientar a construgao, manutengao e reparo de obras;
projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos

eletricos, e elaborar sua documentagao tecnica; coordenam
empreendimentos e estudar processos eletricos e executar os
servigos e de sua area; desenvolver, gerenciar atividades de

seguranga do trabalho e do meio ambiente, incluindo a
coordenagao de equipes, treinamentos e atividades de trabalho,
a emissao e divulgagao de documentos tecnicos como relatorios,

mapas de risco e contratos e assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensao.

Tecnico de Apoio
Pedagogico

Auxiliar no processo ensino-aprendizagem, sob orientagao e
supervisao do professor, especialmente nas atividades de campo

ou de laboratorio, respeitadas as respectivas areas de
habilitagao; elaborar documentagao tecnica e cientifica de

interesse 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 dos cursos; elaborar, avaliar, adequar,
supervisionar, acompanhar, organizar, analisar e orientar em
metodos pedagogicos, piano de treinamentos, cronograma das
atividades de lazer, esporte, recreagao e eventos educativos;

emitir parecer em assuntos didaticos e pedagogicos; assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensao.

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 centro 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.

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 o desenvolvimento emocional e os
processos mentais e sociais de individuos e grupos no ambito

da instituigao de ensino, com a finalidade de proceder a analise,
tratamento e orientagao ao membro da comunidade academica;

diagnosticar e avaliar disturbios emocionais e mentais e de
adaptagao social, elucidando conflitos e questoes e

acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de
tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do

<^37
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comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes e
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensao.

Assistente Social

Realizar atividades de supervisao, coordenagao, orientagao e
execugao qualificada, com ou sem supervisao superior, de

trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnostico e
tratamento da comunidade academica em seus aspectos

sociais; prestar servigos de ambito social a individuos e grupos,
identificando e analisando problemas e necessidades materiais,

psiquicas e de outra ordem, aplicando metodos e processos
basicos sociais, para prevenir ou eliminar desajustes de

natureza biopsicossocial e promover a interagao dessas pessoas
a sociedade; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e

extensao.

Assistente
Administrative

Executar servigos de apoio nas areas de recursos humanos,
administragao, finangas e logistica; atender fomecedores e

clientes, prestando e recebendo informagoes sobre produtos e
servigos; organizar e controlar a tramitagao de expedientes

intemos e extemos e manter toda a documentagao devidamente
arquivada; preparar relatorios e planilhas e executar servigos

gerais de natureza burocratica da instituigao.

Assistente de
laboratorio

Desempenhar atividades gerais de auxilio as praticas de
laboratorio, bem como preparar materiais, limpar instrumentos
e aparelhos, efetuar coletas de amostras para assegurar maior
rendimento do trabalho e seu processamento, de acordo com os

padroes requeridos e assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensao.

Motorista de Veiculos
Terrestres

Dirigir e manobrar veiculos e transportar pessoas, cargas ou
valores com seguranga;

realizar verificagoes e manutengoes basicas do veiculo e utilizar
equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalizagao

sonora e luminosa.

Piloto de embarcagao
Dirigir e manobrar embarcagoes e transportar pessoas e cargas;
realizar verificagoes e manutengoes basicas do veiculo e utilizar

equipamentos.

Tecnico em
Informatica

Executar ou auxiliar a execugao de tarefas de trabalhos
relacionados com as atividades na area de informatica,
incluindo atividades de desenvolvimento de projetos e

programas basicos de computador, instalagao, configuragao,
operagao, suporte de sistema de microcomputadores e

planejamento de hipertextos, respeitados os regulamentos do
servigo.

Tecnico em
Eletrotecnica

Operacionalizar e manter equipamentos eletro-eletronicos e de
multimidia utilizados na universidade;

supervisionar e manter em condigoes de uso equipamentos e
maquinas utilizadas em laboratories.
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T6cnico em
Comunicagao-

Secretariado
Executivo

Planejamento, organizagao e diregao de servigos de secretarial assistencia
e assessoramento direto a executivos; coleta de informag6es para a
consecugdo de objetivos e metas de empresas; redagdo de textos

profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro; interpretagSo
e sintetizagdo de textos e documentos; taquigrafia de ditados, discursos,
conferences, palestras de explanagdes, inclusive em idioma estrangeiro;

versao e tradugdo em idioma estrangeiro, para atender 3s necessidades de
comunicagao da instituigSo; registro e distribuigao de expedientes e outras
tarefas correlatas; orientagSo da avaliagdo e selegdo 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 de
Tecnologia de
informagao-

Desenvolvedor de
sistema

Analisar e diagnosticar as necessidades de informagao dos clientes e
propor alternativas de solugao tacnica e estrategia de desenvolvimento;

Elicitar requisites e criar modelos de uso e de testes de sistemas; Elaborar
projeto Ibgico e flsico de dados e de sistemas; definir a arquitetura de
softwares e de sistemas; Especificar unidades de implementagao de

software; homologar o sistema; Implantar sistemas; elaborar documentagao
relativa as etapas de desenvolvimento de sistemas; Planejar, elaborar e

ministrar treinamentos relativos a sistemas de informagao, ferramentas de
acesso e manipulagao de dados; Selecionar, implementare internalizar

novas tecnologias de desenvolvimento; prestar assessoramento tecnico no
que se refere a prazos, recursos e alternativas de desenvolvimento de

sistemas; Especificar a manutengao de softwares e 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 cbdigos de sistemas;
Elaborar e gerenciar projetos de sistemas e software; Auxiliar em
atividades de ensino, pesquisa e extensao na sua area e em areas

correlatas a sua formagao.

Analista de
Tecnologia de
informagao -

Tecnblogo em
Rede

Projetar e definir tecnologia, topologia e configuragao de rede de
computadores e sistemas 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 corregdo; Analisar a utilizagao e o desempenho
das redes de computadores e sistemas de comunicagao, implementar

agSes de melhoria e planejar a evolugao da rede; Prestar suporte tecnico e
consultoria quanto a aquisigao, a implantagao e ao uso adequado dos

recursos de rede; Prospectar, analisar e implementar novas ferramentas e
recursos de rede; Viabilizar a instalagao de novos servigos e aplicagdes em

ambiente operacional de rede; Desenvolver e customizar solugoes para
administragao, gerenciamento e disponibilizagao de servigos de rede;
Definir e implementar os procedimentos de seguranga do ambiente de

rede; Prestar suporte tecnico, relativos a seguranga dos servigos de rede,
Elaborar documentagao, relatorios tecnico/anallticos, manuais operacionais

e procedimentos concernentes a area de atuagao; Auxiliar em atividades
de ensino, pesquisa e extensao na sua area e em areas correlatas a sua

formagao.

Analista de
Tecnologia de

informagao - Web
Designer

Desenvolver e administrar projetos em sitios web (web sites), codificar
aplicativos de conteudo multimldia, programar servigos web (web service),
criar animagSes para ambiente web e multimidia, utilizar ferramentas de
tratamento de imagens, projetar e criar interfaces visuais para multiplos

dispositivos, utilizar ntetodos e padroes web ( tableless e web standards).
Preparar o escopo e dimensionar os recursos necessarios para o

desenvolvimento de projetos web e multimldia; Elaborar documentagao
tecnica e de testes de sistemas; Elaborar o projeto detalhado da estrutura
funcional, estetica e do conteudo das paginas web e multimldia, editoragao

e autoragao de DVD. Elaborar e realizar procedimentos de testes e
corregSes em sistemas web e multimldia; Executar qualquer outra atividade

que, por sua natureza, esteja inserida no ambito de suas atribuig6es;
I Compreender e Implantar padroes e normas de qualidade, qovernanga de
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tecnologia da informagao e seguranga da informagao; Auxiliar em
atividades de ensino, pesquisa e extensSo na sua area e em areas

correlatas a sua formagao.

Analista de
Tecnologia de
informagao -

Suporte ao Usudrio

Administrar ambientes informatizados, prestar suporte tecnico, interagir
com os principais sistemas de gerenciamento de banco de dados

relacional; Organizar os sistemas de maneira a obter o melhor
desempenho; Garantir o fluxo de informagbes com seguranga,

confiabilidade, qualidade e eficibncia; Propor a politica de uso dos
ambientes de banco de dados, em conjunto com Administrador do Sistema;

Estabelecer regras para nomenclature dos dados armazenados, a fim de
garantir seu compartilhamento e consistency; Estabelecer regras para o

ciclo de vida dos dados armazenados, a fim de evitar o gigantismo do
banco de dados. Apoiar as equipes de desenvolvimento na montagem de
dados; Estabelecer as polfticas para assegurar a disponibilidade do banco

e evitar a perda de informagbes e as normas para os procedimentos de
“ backup” (total ou seletivo) e paradas do banco para manutengSo

preventiva; Garantir a seguranga Ibgica do bando de dados e acompanhar
o emprego de “ triggers", os procedimentos armazenados (“ stored

procedures” ), visoes (“ views” ), bem como uso de redundance controlada
de dados; Assessorar as equipes de desenvolvimentos e vedar praticas
que possam por em riscos a consistences do banco ou provocar o seu
crescimento desmesurado; Desempenhar outras atividades compativeis
com sua formagbo inclusive relativas a capacitagSo de colaboradores e

clientes internos.; Compreender e Implantar padrbes e normas de
qualidade, governanga de tecnologia da informagao e seguranga da

informagao; Auxiliar em atividades de ensino, pesquisa e extens§o na sua
area e em areas correlatas a sua formagao.

Analista de
Tecnologia de
informagao -

Banco de Dados

Administrar ambientes informatizados, prestar suporte tacnico, interagir
com os principais sistemas de gerenciamento de banco de dados

relacional; Organizar os sistemas de maneira a obter o melhor
desempenho; Garantir o fluxo de informagbes com seguranga,

confiabilidade, qualidade e eficiencia; Propor a politica de uso dos
ambientes de banco de dados, em conjunto com Administrador do Sistema;

Estabelecer regras para nomenclature dos dados armazenados, a fim de
garantir seu compartilhamento e consistbncia; Estabelecer regras para o

ciclo de vida dos dados armazenados, a fim de evitar o gigantismo do
banco de dados. Apoiar as equipes de desenvolvimento na montagem de

dados; Estabelecer as politicas para assegurar a disponibilidade do banco
e evitar a perda de informagbes e as normas para os procedimentos de

“ backup” (total ou seletivo) e paradas do banco para manutengSo
preventiva; Garantir a seguranga Ibgica do bando de dados e acompanhar

o emprego de “ triggers” , os procedimentos armazenados (“ stored
procedures"), visoes (“ views” ), bem como uso de redundance controlada
de dados; Assessorar as equipes de desenvolvimentos e vedar praticas
que possam por em riscos a consistSncias do banco ou provocar o seu
crescimento desmesurado; Desempenhar outras atividades compativeis
com sua formagao inclusive relativas a capacitagao de colaboradores e

clientes internos; Compreender e Implantar padrbes e normas de
qualidade, governanga de tecnologia da informagao e seguranga da

informagao; Auxiliar em atividades de ensino, pesquisa e extensbo na sua
area e em areas correlatas a sua formagao.

T6cnico em
Infraestrutura -

Engenharia
Ambiental

Planejamento ou projeto, em geral, de regibes, zonas, cidades, obras,
estruturas, transportes, exploragbes de recursos naturais e

desenvolvimento da produgao industrial e agropecuaria; estudos, projetos,
anaiises, avaliagoes, vistorias, pericias, pareceres e divulgagbo tecnica;
ensino, pesquisas, experimentagbo e ensaios; fiscalizagbo de obras e

servigos tbcnicos; diregao de obras e servigos tbcnicos; execugao de obras
e servigos tbcnicos; produgao tbcnica especializada, industrial ou agro¬

pecuaria; Auxiliar em atividades de ensino, pesquisa e extensbo na sua
area e em areas correlatas a sua formagao.
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Arquivologista

planejamento, organizapbo e direpbo de servipos de Arquivo;
planejamento, orientapbo e acompanhamento do processo documental e

informativo; planejamento, orientapbo e direpbo das atividades de
identificapbo das espbcies documentais e participapbo no planejamento de
novos documentos e controle de multicbpias; planejamento, organizapbo e
direpbo de servipos ou centra de documentapao e informapbo constituidos
de acervos arquivfsticos e mistos; planejamento, organizapSo e direpbo de

servipos de microfilmagem aplicada aos arquivos; orientapbo do
planejamento da automapbo aplicada aos arquivos; orientapbo quanto b

classificapao, arranjo e descripao de documentos; orientapbo da avaliapbo
e selepao de documentos, para fins de preservapbo; promopbo de medidas

necessbrias b conservapbo de documentos; elaborapbo de pareceres e
trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivlsticos; assessoramento

aos trabalhos de pesquisa cientlfica ou tbcnico-administrativa;
desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes;

Auxiliar em atividades de ensino, pesquisa e extensbo na sua brea e em
breas correlatas a sua formapbo.

Tbcnico de
Laboratbrio

Participar da elaborapbo da proposta pedagbgica da Universidade; prestar
assessoria tbcnica b UEAP na sua brea de habilitapbo; elaborar e cumprir
piano de trabalho, segundo a proposta pedagbgica da UEAP; Esclarecer

aos usubrios aspectos da Biosseguranpa no Laboratbrio de atuapbo,
visando manter a disciplina durante os horbrios estabelecidos para as

aulas prbticas, monitoria, pesquisa e extensbo; Cumprir e fazer cumprir as
normas dos laboratbrios da UEAP; Registrar a safda e entrada de

materials do laboratbrio quando utilizados em aulas de campo e pesquisa,
em emprbstimos a outra Instituipbo ou laboratbrio, curso de graduapbo e

outros; Catalogar, registrar, conferir e controlar materials de consumo, uso
comum e permanente do Laboratbrio; Comunicar ao Setor de Laboratbrio
da Universidade qualquer problema ocorrido no Laboratbrio, bem como a

demanda de reagentes, vidrarias e equipamentos para o funcionamento do
Laboratbrio; Auxiliar no preparo de aulas prbticas, quando solicitadas pelo
professor, mesmo que incluam atividades extra - laboratoriais, como coleta

a campo. Somente preparar aulas prbticas quando requeridas pelo
professor; Durante as aulas prbticas, permanecer no Laboratbrio, quando

solicitado, para auxiliar o professor; Guardar os materials usados em aulas
prbticas posteriormente b realizapbo; Providenciar e encaminhar os

equipamentos do Laboratbrio para manutenpbo; Avaliar, de forma conjunta
com o Setor de Laboratbrios, as situapbes de apropriapbo indevida, perdas

ou danos materials para averiguar atitudes indevidas; Cumprir e fazer
cumprir as normas do Regimento Geral e do Regimento Acadbmico da
Universidade; Participar de cursos ou programas de capacitapbo que

possam auxiliar nas atividades desenvolvidas no Laboratbrio, desde que
autorizado pelo setor a que estiver vinculado; Auxiliar em atividades de
ensino, pesquisa e extensao na sua brea e em breas correlatas a sua

formapbo.

Assistente de
Laboratbrio -
Minerapbo e

Materials

As atribuipbes constantes no Art. 4 do Decreto N° 90.922, de 06/02/1985 e
suas alterapbes; conduzir a execupbo tbcnica dos trabalhos de sua

especialidade; prestar assistbncia tbcnica no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnolbgicas; orientar e coordenar a execupbo dos
servipos de manutenpbo de equipamentos e instalapbes; dar assistbncia

tbcnica na compra, venda e utilizapbo de produtos e equipamentos
especializado; responsabilizar-se pela elaborapbo e execupbo de projetos

compatlveis com a respectiva formapbo profissional; As previstas na
Resolupbo 218 de 29/06/1973 do CONFEA e suas alterapbes. Auxiliar em

atividades de ensino, pesquisa e extensbo na sua brea e em breas
correlatas a sua formapbo; prezar pelo laboratbrio assim como

equipamentos e materials contidos no mesmo. Deve conhecer a operapbo
em: mbquina de caracterizapbo mecbnica, equipamentos de laboratbrio
para tratamentos de amostras diversas (moinhos de martelo e de facas),

agitador magnbtico com peneiras peneira classificadora, mantas
aquecedoras, fornos muflas, estufas, betoneira, prensa manual para

conformapbo. Deve conhecer os materials metblicos, polimbricos,
cerbmicos e compbsitos, sabendo preparar e manipular conforme Normas

corpos de prova para ensaios diversos.
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Assistente de
Laboratbrio -

Agricola

1. As atribuigbes constantes no Art. 4 do Decreto N° 90.922, de 06/02/1985
e suas alteragbes:; Conduzir a execugao tbcnica dos trabalhos de sua

especialidade; prestar assistbncia tbcnica no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnolbgicas; orientar e coordenar a execugbo dos
servigos de manutengbo de equipamentos e instalagoes; dar assistbncia

tbcnica na compra, venda e utilizagbo de produtos e equipamentos
especializados; responsabilizar-se pela elaboragbo e execugbo de projetos

compatlveis com a respectiva formagbo profissional; As previstas na
Resolugbo 218 de 29/06/1973 do CONFEA e suas alteragbes; Auxiliar em

atividades de ensino, pesquisa e extensbo na sua brea e em breas
correlatas a sua formagbo.

Assistente de
Laboratbrio -
Aquicultura e

Pesca

As atribuigbes constantes no Art. 4 do Decreto N° 90.922, de 06/02/1985 e
suas alteragbes; conduzir a execugbo tbcnica dos trabalhos de sua

especialidade; prestar assistbncia tbcnica no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnolbgicas; orientar e coordenar a execugao dos
servigos de manutengbo de equipamentos e instalagbes; dar assistbncia

tbcnica na compra, venda e utilizagbo de produtos e equipamentos
especializados; responsabilizar-se pela elaboragao e execugbo de projetos

compatlveis com a respectiva formagbo profissional; As previstas na
Resolugbo 218 de 29/06/1973 do CONFEA e suas alteragbes; Auxiliar em

atividades de ensino, pesquisa e extensao na sua brea e em breas
correlatas a sua formagbo.

Assistente de
Laboratbrio -

Florestal

As atribuig&es constantes no Art. 4 do Decreto N° 90.922, de 06/02/1985 e
suas alteragoes:; Conduzir a execugbo tbcnica dos trabalhos de sua

especialidade; prestar assistbncia tbcnica no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnolbgicas; orientar e coordenar a execugbo dos
servigos de manutengbo de equipamentos e instalagbes; dar assistbncia

tbcnica na compra, venda e utilizagbo de produtos e equipamentos
especializados; responsabilizar-se pela elaboragbo e execugbo de projetos

compatlveis com a respectiva formagSo profissional; As previstas na
Resolugao 218 de 29/06/1973 do CONFEA e suas alteragoes; Auxiliar em

atividades de ensino, pesquisa e extens§o na sua brea e em breas
correlatas a sua formagbo.

Assistente de
Laboratbrio - Meio

Ambiente

Desenvolver as atividades de planejamento ambiental, organizacional e
estratbgico, para a perfeita execugbo das pollticas e normas de meio

ambiente formuladas no bmbito do Estado; Executar, monitorar e avaliar as
pollticas e normas estaduais de meio ambiente, conforme a regulagbo,
gestbo e ordenamento do uso e do acesso aos recursos ambientais,

incluindo as florestas, visando b melhoria da qualidade ambiental e do uso
sustentbvel dos recursos naturais; Promover estudos e proposigbes de

instrumentos estratbgicos b implementagbo de pollticas nacionais,
regionais e locais de meio ambiente, bem como de seu acompanhamento,

avaliagbo e controle; Desenvolver estratbgias e propor solugbes de
integragbo entre politicas ambientais e setoriais, com base nos princlpios e
nas diretrizes do desenvolvimento sustentbvel; Promover o monitoramento,

a fiscalizagbo, o licenciamento e a auditoria ambiental; Prestar
informagbes e orientagbes a respeito dos procedimentos administrativos

para o licenciamento ambiental de empreendimentos; Promover a
conservagao dos ecossistemas e das espbcies neles inseridas, incluindo
seu manejo e protegbo; Desenvolver critbrios para exigbncias de estudo

de impacto ambiental de atividades modificadoras ou potencialmente
modificadoras do meio ambiente; Estimular a difusbo de tecnologias, de

informagao e de educagbo ambiental; Emitir certificados ou laudos oficiais
de anblises laboratoriais, pareceres tbcnicos, despachos e outros

documentos fito e zoosanitbrios, de acordo com a sua brea de habilitagbo;
Realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e

normas tbcnicas; Auxiliar em atividades de ensino, pesquisa e extensbo na
sua brea e em breas correlatas a sua formagbo.

Assistente de
Laboratbrio -
Microscopia

Executar atividades tbcnicas em laboratbrio de patologia cllnica, realizando
dosagens e anblises bacteriolbgicas, bacterioscbpicas, micbticas e

parasitolbgicas, realizando e orientando exames, testes e cultura de
microrganismos, por meio de manipulagbo de aparelhos de laboratbrio e

[ por outros meios para possibilitar diaqnbstico, tratamento ou prevengbo das

/
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doen?as; Executar anblises morfolbgicas e histolbgicas animais e vegetais;
Seguir os padroes tbcnicos estabelecidos para realizagbo dos exames e as

normas de biosseguranga; Auxiliar em atividades de ensino, pesquisa e
extensSo na sua brea e em breas correlatas a sua formapbo.

Tbcnico em
Eletrotbcnica

As atribuigbes constantes no Art. 4 do Decreto N° 90.922, de 06/02/1985 e
suas alteragbes; Conduzir a execugbo tbcnica dos trabalhos de sua

especialidade; prestar assistbncia tbcnica no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnolbgicas; orientar e coordenar a execugbo dos
servigos de manutengbo de equipamentos e instalagoes; dar assistbncia

tbcnica na compra, venda e utilizagbo de produtos e equipamentos
especializados; responsabilizar-se pela elaboragbo e execugbo de projetos

compatlveis com a respectiva formagbo profissional; As previstas na
Resolugbo 218 de 29/06/1973 do CONFEA e suas alteragoes; Auxiliar em

atividades de ensino, pesquisa e extensbo na sua brea e em breas
correlatas a sua formacbo.

Tbcnico em
Eletrbnica

As atribuiQoes constantes no Art. 4 do Decreto N° 90.922, de 06/02/1985 e
suas alteragbes: Conduzir a execupbo tbcnica dos trabalhos de sua

especialidade; prestar assistbncia tbcnica no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnolbgicas; orientar e coordenar a execu^bo dos
servigos de manutenQbo de equipamentos e instalagbes; dar assistbncia

tbcnica na compra, venda e utilizagbo de produtos e equipamentos
especializados; responsabilizar-se pela elaborapbo e execupbo de projetos

compatlveis com a respectiva formagao profissional; As previstas na
Resolu?bo 218 de 29/06/1973 do CONFEA e suas altera?6es; Auxiliar em

atividades de ensino, pesquisa e extensbo na sua brea e em breas
correlatas a sua formacbo.




