
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 1.301 DE 08 DE JANE I R.0 DE 2009

Dispoe sobre o Quadro de Pessoal
Efctivo 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

DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica criado, na forma desta Lei, o Quadro de Pessoal
Efetivo da Universidade do Estado do Amapa - UEAP, subordinado ao Regime
Juridico dos Servidores do Estado do Amapa, instituido pela Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993.

Art. 2° O Quadro de Pessoal Efetivo da Universidade do Estado
do Amapa - UEAP tera a seguinte composigao:

I - Quadro Docente;
II - Quadro Tecnico-Administrative.

CAPITULO II
DO QUADRO DE PESSOAL DOCENTE

Art. 3° Integra o Quadro de Pessoal Docente o cargo de
Professor, estruturado nas seguintes classes:

I - Classe I - Professor Graduado;
II - Classe II - Professor Especialista;

III - Classe III - Professor Mestre;
IV - Classe IV - Professor Doutor.
Paragrafo unico. O quantitative de cargos de Professor esta

definido no Anexo I e sua distribuigao por classe sera efetuada por ato
administrativo da UEAP.



Lein0 1 . 3 0 1 de 0 8 de J a n e i r o de 200 9 f. 02

Art. 4° O ingresso no Quadro de Pessoal Docente, no cargo de
Professor, dar-se-a nas classes defmidas no artigo anterior, observada a
titulagao exigida, mediante concurso publico de provas e titulos.

§ 1° Para ingresso no cargo de Professor exigir-se-a:

I - Diploma de graduagao para atuar na classe de Professor
Graduado;

II - Certificado de Especialista para atuar na classe de Professor
Especialista;

III - Diploma com o titulo de Mestre para a classe de Professor
Mestre;

IV - Diploma com titulo de Doutor para a classe de Professor
Doutor.

§ 2° O Edital dos Concursos definira as materias e disciplinas
que o candidato ministrara, bem como a formagao especifica do candidato,
consoante o disposto no paragrafo anterior.

Art. 5° Os ocupantes do cargo de Professor da UEAP
desenvolverao as seguintes atividades:

I - ensino de graduagao e de pos-graduagao;

II - pesquisa cientifica na area de conhecimento em que atuara
na universidade;

III - extensao das atividades de ensino e pesquisa a comunidade,
sob a forma de cursos ou na execugao de projetos especiais;

IV - exercicio de cargos de diregao, chefia, assessoramento e
coordenagao nas Unidades Academicas, na propria Instituigao, bem como a
participagao em orgaos colegiados e outras atividades previstas em lei.

Art . 6° Os ocupantes dos Cargos de Professor ficarao
submetidos a um dos seguintes regimes de trabalho:

I - Tempo Parcial (TP), com obrigagao de prestar 20 horas
semanais de trabalho;

II - Tempo Integral (Tl), com obrigagao de prestar 40 horas
semanais de trabalho;

III - Tempo Integral com Dedicagao Exclusiva (TIDE).

Art. 7° Os vencimentos do Pessoal docente da UEAP estao
dispostos no Anexo II;

Art. 8° A Universidade do Estado do Amapa podera admitir
Professores temporaries nos seguintes regimes:

I - Professor Visitante: professional com formagao em nivel de
Mestrado ou Doutorado e comprovada experiencia em atividades de ensino
e/ou pesquisa, convidado para atuar no ensino ou em projeto de pesquisa de
interesse da UEAP, por um periodo de 02 (dois) anos, podendo ser renovado
por mais 02 (dois) anos;

II - Professor Associado: profissional qualificado com titulagao de
Mestrado ou Doutorado, pertencente ao quadro do Govemo do Estado Amapa
ou do Ex-Territorio do Amapa a disposigao do Estado, credenciado para atuar
no ensino de graduagao e pos-graduagao na UEAP;
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III - Professor Substitute: profissional admitido exclusivamente
para suprir a falta de docente decorrente de exoneragao ou demissao,
falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licengas de concessao obrigatoria
e licenga para capacitagao.

§ 1° Os professores visitantes e substitutes farao jus ao
vencimento do professor efetivo da mesma classe de titulagao, em regime de
tempo parcial ou integral.

§ 2° O quantitative de professores associados nao podera exceder
dez por cento do quadro de pessoal docente efetivo da instituigao.

§ 3° A contratagao de Professor Substitute far-se-a mediante
processo de selegao publica, respeitadas as exigencias academicas do acesso
ao ensino superior, atraves de prova de titulo, aula publica e entrevista, sendo
a banca examinadora integrada por tres professores indicados pela Comissao
Organizadora do Processo Seletivo.

CAPTTULO III

DO QUADRO DE PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO

Art. 9° O Quadro de Pessoal Tecnico-Administrative da UEAP e
composto pelos seguintes cargos com suas respectivas areas de habilitagao,
segundo o nivel de escolaridade:

I - Nivel Superior:

a) Tecnico em Planejamento, Orgamento e Finangas: areas de
Administragao, Ciencias Contabeis e Economia;

b) Tecnico em Comunicagao: areas de Comunicagao Social e
Letras e Artes;

c) Assistente Juridico;
d) Biblioteconomista;
e) Analista de Sistemas;
f) Tecnico em Infra-estrutura: areas de Arquitetura e Urbanismo,

Engenharia Civil, Engenharia Eletrica e Engenharia de Seguranga do
Trabalho;

g) Tecnico de Apoio Pedagogico: areas de Educagao Fisica,
Pedagogia, Sociologia, Letras e Artes, Biologia, Farmacia-Bioquimica, Quimica,
Agronomia, Geologia, Geografia, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca,
Engenharia Mecanica e Oceanografia;

h) Enfeimeiro;

i) Medico;
j) Nutricionista;
k) Psicologo;
l) Assistente Social;
II - Nivel Medio:
a) Agente Administrative;
b) Assistente de Ensino e Pesquisa: areas de habilitagao a definir

nos editais de concurso publico;
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c) Tecnico em Eletrotecnica;
d) Motorista de Veiculos Terrestres;
e) Piloto de Embarcagao;
f) Tecnico de Laboratorio;

g) Tecnico em Informatica.
§ 1° O quantitative de cargos e os respectivos requisites para

ingresso, por area de habilitagao, estao dispostos no Anexo III.
§ 2° As areas de habilitagao por cargo serao definidas nos editais

dos concursos publicos.
Art. 10. As atribuigoes especificas dos cargos do Quadro de

Pessoal Tecnico-Administrativo estao relacionadas no Anexo IV desta Lei.
Art. 11. O ingresso nos cargos do Quadro de Pessoal Tecnico-

Administrativo dar-se-a, exclusivamente, por concurso publico de provas ou
de provas e titulos.

Art. 12. A duragao da jornada de trabalho do pessoal Tecnico-
Administrativo da UEAP sera de 40 (quarenta) horas semanais, salvo as
jomadas especiais estabelecidas em lei.

Art. 13. Os vencimentos do pessoal do Quadro Tecnico-
Administrativo consta no Anexo V desta Lei.

CAPTTULO IV
DAS DISPOSI£OES FINAIS

Art. 14. As questoes referentes a promogao, progressao,
beneficios e outras vantagens dos servidores efetivos serao objetos do piano de
cargos e salarios a ser definido em lei.

Art. 15. As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao
a conta do orgamento da Universidade do Estado do Amapa.

Art. 16. O preenchimento dos cargos criados por esta Lei, de
acordo com as necessidades da UEAP, ficara condicionado a observancia dos
limites impostos pela Lei Complementer n° 101, de 04 de maio de 2000, e a
capacidade financeira do Estado.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapa, 08 janeiro

0

2009

ANTONJO WALDEZ DASILVA
Sovernador

QPE_UEAP 18 12.08 LE
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ANEXO I

QUANTTTATIVO DE CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DOCENTE

CARGO CLASSE QUANTIDADE

Professor

Graduado
180Especialista

Mestre
Doutor
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ANEXO II
VENCIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DOCENTE

Cargo'- Professor
R$

Classe
Regime de Trabalho

20 Hords 40 Horas Dedica$ao
Exclusiva

Classe I - Professor
Graduado 1.145,68 2.291,36 2.749,36

Classe II - Professor
Especialista 1.430,15 2.806,30 3.161,64

Classe III - Professor
Mestre 1.646,68 3.293,37 3.952,05

Classe IV - Professor
Doutor 2.058,35 4.116,71 4.940,06
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ANEXO III
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

TECNICO-ADMINISTRATIVO E REQUISITOS PARA IN6RESSO POR AREA
DE HABILITAGAO

Cargo Area de
Habilitagao Requisite para Ingresso Quantidade

Tecnico em
Planejamento,
Orgamento e
Finangas

Administragao Diploma de Curso
Superior completo na

08
Ciencias
Contabeis

area de habilitagao
expedido por Instituigao
reconhecida pelo MEC e
registro no orgao de
classe.Economia

Tecnico em
Comunicagao

Comunicagao
Social

Diploma do curso de
graduagao de nivel
superior em
Comunicagao social com
habilitagao em
jomalismo ou em Letras
e Artes, expedido por
instituigao de ensino
reconhecida pelo
Ministerio da Educagao.

02
Letras e Artes

Assistente
Juridico

Diploma de Curso
Superior completo em
Direito, expedido por
Instituigao reconhecida
pelo MEC e registro na
Ordem dos Advogados
do Brasil.

02

Biblioteconomista Biblioteconomia

Diploma de Curso
Superior completo em
Biblioteconomia,
expedido por Instituigao
reconhecida pelo MEC e
registro no orgao de
classe.

04

Analista de
Sistemas

Ciencia da
Computagao

Diploma do curso de
graduagao de nivel
superior na area de
habilitagao expedido por
instituigao de ensino
reconhecida pelo
Ministerio da Educagao
e registro no orgao de
classe.

03
Sistemas de
Informagoes

Tecnologia em
Processamento
de Dados

1-
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Arquitetura e
Urbanismo

Diploma de Curso
Superior completo na

Tecnico em Infra-
estrutura

Engenharia Civil area de habilitagao,
expedido por Instituigao

Engenharia
Eletrica

reconhecida pelo MEC e
registro no Conselho

03

Engenharia de
Seguranga do
Trabalho

Regional de Engenharia,
Arquitetura e
Agronomia.

Educagao Fisica
Pedagogia
Sociologia
Letras e Artes
Geografia

Diploma do curso de
graduagao de nivel
superior na area de
habilitagao expedido por

Biologia
Farmacia-
bioquimica

Tecnico de Apoio Quimica 1 4
Pedagogico Agronomia instituigao de ensino

reconhecida pelo
Ministerio da Educagao
e registro no orgao de
classe.

X i

Geologia
Oceanografia
Engenharia
Florestal
Engenharia de
Pesca
Engenharia
Mecanica

Enfermeiro

Diploma do curso de
graduagao de ensino
superior em
Enfermagem expedido
por instituigao de ensino
reconhecida pelo
Ministerio da Educagao.
E registro no orgao de
classe.

01

Medico

Diploma do curso de
graduagao de ensino
superior em Medicina
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
pelo Ministerio da
Educagao e registro no
Conselho Regional de
Medicina.

01

Nutricionista

Diploma do curso de
graduagao de ensino
superior em Nutrigao
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
pelo Ministerio da
Educagao e registro no
orgao de Classe.

01

T
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Psicologo

Diploma do curso de
graduagao de nivel
superior em Psicologia
expedido por instituigao
de ensino reconhecida
pelo Ministerio da
Educagao e registro no
orgao de Classe.

01

Assistente Social

Diploma do curso de
graduagao de nivel
superior de Assistente
Social expedido por
instituigao de ensino
reconhecida pelo
Ministerio da Educagao
e registro no orgao de
classe.

02

Agente
Administrative

Certficado de conclusao
de Nivel Medio ou
equivalente, expedido
por Instituigao
reconhecida por orgao
oficial.

20

Assistente de
Ensino e
Pesquisa

A definir nos
editais dos
concursos
publicos

Certficado de conclusao
de Nivel Medio ou
equivalente, expedido
por Instituigao
reconhecida por orgao
oficial.

22

Tecnico de
Laboratorio

Certificado de conclusao
de Curso Tecnico em
Laboratorio, expedido
por Instituigao
reconhecida por orgao
Oficial.

07

Motorista de
Veiculos
Terrestres

Certficado de conclusao
de Nivel Medio ou
equivalente, expedido
por Instituigao
reconhecida por orgao
oficial e CNH categoria
“ C” , “ D” e “ E”

05

Piloto de
Embarcagao

Certificado de conclusao
de Nivel Medio ou
equivalente, expedido
por Instituigao
reconhecida por orgao
oficial e habilitagao para
pilotar embarcagao
expedida pela Capitania
dos Portos do Ministerio
da Marinha

01
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Tecnico em
Informatica

Certificado de conclusao
de Curso Tecnico em
Informatica, expedido
por Instituigao
reconhecida por orgao
Oficial.

04

Tecnico em
Eletrotecnica

Certificado de conclusao
de Curso Tecnico em
Eletrotecnica, expedido
por Instituigao
reconhecida por orgao
Oficial.

02

TOTAL 103

T
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ATRIBUIQOES DOS CARGOS DO QUADRO TECNICO-ADMINISTRATIVO

Cargo Descrigao das Atividades

Tecnico em Planejamento,
Orgamento e Finangas

Realizar atividades de supervisao, programagao, coordenagao ou execugao especializada
referentes a estudos, e projetos inerentes ao campo daadministragao de pessoal, material,
orgamento, organizagao e metodos e comunicagoes;
Planejar, organizar e supervisionar os servigos tecnicos-administrativos, a utilizagao de recursos
humanos, materials 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 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 reciclagem e 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 sobre a Universidade;
Organizar e realizar o cerimonial referente a eventos institucionais da Universidade;
Revisar documentos oficiais da UEAP.

1
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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 bibliograflco de documento e informagao.

Analista de Sistemas

Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisites 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 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.

1
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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.

Enfermeiro

Exercer a supervisao, o planejamento, a coordenagao, a programagao e a execugao das atividades
de enfermagem no ambito da comunidade academica;
Executar outras atividades correlatas a sua area de atuagao de acordo com a sua formagao
profissional.

Medico

Exercer as atividades relativas a supervisao, ao planejamento, a coordenagao, a programagao e a
execugao da assistencia medica no ambito da comunidade academica;
Executar outras atividades correlatas a sua area de atuagao de acordo com a sua formagao
profissional.

Nutricionista

Prestax 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.
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Psicologo

Estudar, pesquisar e avaliar 0 desenvolvimento emotional 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 0 processo de tratamento ou cura;
Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tomando-os
conscientes;

Odontologo

Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontologico, realizando, no ambito da UEAP,
entre outras atividades:
Radiografias e ajuste oclusal, aplicagao de anestesia, extragao de dentes, tratamento de doengas
gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos esteticos e de reabilitagao
oral, confecgao de protese oral e extra-oral;
Diagnostico e avaliagao de pacientes, planejando 0 tratamento;
Administrar 0 local e as condigoes de trabalho, adotando medidas de precaugao universal de
biosseguranga.

Assistente Social

Realizar atividades de supervisao, coordenagao, orientagao e execugao qualificada, com ou sem
supervisao superior, de trabalhos relacionados com 0 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 materials, 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.

1
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Cargo Descrigao das Atividades

Agente 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 UEAP.

Assistente de Ensino e
Pesquisa

Executar servigos de apoio as atividades pedagogicas praticas nas suas respectivas areas de
habilitagao;
Organizar e realizar atividades pedagogicas e administrativas de apoio aos Portadores de
Necessidades Especiais;
Auxiliar professores em aulas na utilizagao de recursos de multimidia.

Tecnico em Laboratorio
Organizar e executar atividades de laboratories em apoio as atividades pedagogicas;
Supervisionar os laboratories com relagao a manutengao e a biosseguranga;
Operacionalizar equipamentos e supervisionar a manutengao dos mesmos;
Organizar e administrar produtos quimicos utilizados em laboratories sob sua responsabilidade.

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.

T
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ANEXO V
VENCIMENTOS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TECNICO-

ADMINISTRATTVO

R$
Nivel Superior 2.880,00 1

Nivel Medio 1.728,00 |




