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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 
 
CARGO: BIÓLOGO  
 
DESCRIÇÃO:  
Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia 
molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariam 
biodiversidade. Organizar coleções biológicas, manejar recursos naturais, 
desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, 
moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, citológicas, 
citogênicas e patológicas.  
 
ATIVIDADES: 
Estudar seres vivos:  
Estudar a origem, função, estrutura, genética e evolução dos seres vivos; estudar 
relação dos seres vivos e ambientes; estudar ciclos de vida e os aspectos 
bioquímicos, biofísicos e moleculares.  
Desenvolver pesquisa em biologia, biologia molecular, biotecnologia, 
ambiental e epidemologia:  
Elaborar diagnóstico para desenvolvimento de pesquisas; analisar dados avaliar 
resultados e da pesquisa; Divulgar informações sobre projeto; aplicar resultados 
de pesquisa; documentar a pesquisa através de fotos, filmagem, ilustração e 
material científico.  
Inventariar biodiversidade:  
Delimitar área de amostragem: realizar levantamentos nos diferentes biomas; 
analisar a distribuição espacial e temporal; quantificar espécies e espécimes; 
classificar amostras; elaborar banco de dados.  
Organizar coleções biológicas:  
Preparar material para coleções  
Montar e manter coleções biológicas, criadouro, bancos de material biológico; 
assessorar tecnicamente museus e exposições temáticas.  
Manejar recursos naturais:  
Manejar espécies silvestres e exóticas, recursos florestais, pesqueiros e recursos 
hídricos; estabelecer medidas de manejo e de conservação de recursos naturais 
renováveis; desenvolver projetos de reflorestamento, programas de controle de 
pragas, doenças, parasitas e vetores; elaborar e executar projetos de 
desenvolvimento sustentável.  
Desenvolver atividades de educação ambiental:  
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Organizar oficinas, cursos e palestras; desenvolver projeto para manejo de lixo 
doméstico, industrial e hospitalar; organizar atividades sobre higiene, educação 
sanitária e degradação ambiental; desenvolver atividades de integração do 
homem com a natureza; organizar atividades de reciclagem de materiais; prestar 
informações sobre conservação de recursos naturais; desenvolver projetos de 
reaproveitamento de água servida; divulgar informações sobre qualidade da água 
de abastecimento; elaborar materiais de divulgação de educação ambienta; 
elaborar projetos de educação ambiental para área rural; orientar junto a 
sociedade trabalhos de manejo, preservação e conservação.  
Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais:  
Coletar e analisar amostras; realizar ensaios; identificar e classificar espécies; 
elaborar relatórios técnicos; emitir laudos de diagnósticos; interpretar variáveis 
bióticas e abióticas.  
Realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas:  
Preparar amostras para análise; operar instrumentos e equipamentos de análise; 
realizar exames; controlar qualidade do processo de análise; interpretar resultados 
de análises; emitir laudos de análises.  
Demonstrar competências pessoais  
Demonstrar capacidade crítica, de investigação, de formular questões, de 
observação, perseverança, iniciativa, objetividade; desenvolver senso crítico, 
meticulosidade; trabalhar em equipe.  
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional.  
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 
 
DESCRIÇÃO: 
 Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, 
planejando o controlando técnicas de utilização de terras, para possibilitar um 
maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas.  
 
ATIVIDADES: 
 Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, 
efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para 
melhorar a germinação de sementes, o crescimento de plantas, a adaptabilidade 
dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos 
agrícolas;  
 Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições 
climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus 
resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas 
de tratamento do solo e a exploração agrícola mais adequada a cada tipo de solo 
e clima;  
 Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da 
lavoura e praga de insetos, e/ou aprimorar as já existentes, baseando-se em 
experiências e pesquisas para preservar a vida das plantas e assegurar o maior 
rendimento do cultivo;  
 Orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e técnicas 
de exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, 
custo dos cultivos, variedades a entregar e outros dados pertinentes, para 
aumentar a produção e conseguir variedades novas ou melhoradas, de maior 
rendimento, qualidade e valor nutritivo;  
 Especializar-se em determinado aspecto das culturas agrícolas como no 
multiplantio de variedades de plantas, no combate a pragas ou em cultivos 
específicos; e,  
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
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CARGO: ESTATÍSTICO  
 
DESCRIÇÃO: 
Desenhar amostras; analisar e processam dados; construir instrumentos de coleta 
de dados; criar banco de dados; desenvolver sistemas de codificação de dados; 
planejar pesquisa; comunicar-se oralmente e por escrito.  
 
ATIVIDADES: 
Desenhar amostras:  
Identificar objetivo da pesquisa, dimensionar universo da pesquisa; definir e 
compor cadastro; desenhar plano amostral; definir tamanho da amostra; 
selecionar amostra; definir fator de expansão do resultado; calcular precisão da 
amostra; revisar plano amostral.  
Analisar dados:  
Adotar modelo para análise estatística; analisar dados segundo técnicas 
estatísticas; fazer análise descritiva; projetar resultados; interpretar resultados 
estatísticos da análise; validar resultados fornecidos pelos indicadores; realizar 
controle estatístico de processo; auxiliar na interpretação interdisciplinar dos 
dados; fazer relatório de análise; aprimorar técnicas estatísticas; construir 
indicadores; calcular números índices.  
Processar dados  
Elaborar sistema de entrada de dados; criticar dados (validade, consistência e 
estatística); elaborar métodos de imputação de dados; definir processo de 
tabulação; elaborar programas de processamento, tabulação de dados; tabular 
dados; preparar apresentação dos resultados (gráficos cartogramas e outros).  
Construir instrumentos de coleta de dados:  
Escolher forma de coleta; selecionar variáveis; estruturar instrumentos de coleta; 
ordenar variáveis segundo estratégia de coleta; redigir instruções de coleta e 
preenchimento; redigir material de divulgação da pesquisa; treinar entrevistador e 
pesquisador; realizar teste piloto.  
Criar banco de dados:  
Selecionar variáveis componentes do banco de dados; criar dicionário de dados; 
estabelecer nível de agregação a ser disponibilizado; descrever conteúdo dos 
dados  
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(meta-dados); acrescentar variáveis ao banco de dados; atualizar dados; avaliar 
qualidade do banco de dados dar suporte na utilização dos bancos de dados.  
Desenvolver sistemas de codificação de dados:  
Definir plano de classificação e nível de agregação dos dados; criar e atualizar 
livro de códigos; estabelecer codificação de identificação do questionário.  
Planejar pesquisa:  
Definir tipo de pesquisa (amostral, censitária, experimental etc.); elaborar 
cronograma; Listar equipamentos, suprimentos, recursos humanos: planejar 
trabalho de campo (coleta, supervisão etc.).  
Demonstrar competências pessoais:  
Desenvolver raciocínio matemático, lógico, capacidade de síntese, organização e 
objetividade.  
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional.  
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CARGO: MÉDICO/ÁREA 
 
DESCRIÇÃO:  
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar 
outras formas de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.  
 
ATIVIDADES:  
Fazer anamnese, exame físico e seguimento dos pacientes. Estabelecer conduta 
com base na suspeita diagnóstica. Solicitar exames complementares e/ou período 
de consulta. Determinar por escrito prescrição de drogas e cuidados especiais. 
Preencher e assinar formulários de internação, alta, cirurgia óbito. Realizar 
cirurgias, anestesias e tratamento específicos de rotina e emergência e fazer 
anotações pertinentes no prontuário. Participar na execução dos programas de 
atendimento, ensino e pesquisa médica e da equipe multiprofissional. Participar de 
reuniões administrativas e científicas do corpo clínico. Participar da avaliação da 
qualidade de assistência médica prestada ao paciente, com os demais 
profissionais de saúde no programa de melhoria da assistência global. Cumprir 
normas e regulamentos do Hospital. Terá especialização de acordo com a 
necessidade da Instituição.  
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 
DESCRIÇÃO: 
Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre 
outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração 
de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, 
implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e 
extra-oral. Diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento. Realizar 
auditorias e perícias odontológicas, administrar local e condições de trabalho, 
adotando medidas de precaução universal de biossegurança.  
 
ATIVIDADES: 
Examinar, identificar e tratar clínica e/ou cirurgicamente afecções dos dentes e 
tecidos de suporte.  
Restabelecer forma e função.  
Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais para 
complementação de diagnóstico.  
Manter o registro de pacientes atendidos, anotando a conclusão do diagnóstico, 
tratamento e evolução da afecção para orientação terapêutica adequada.  
Prescrever e administrar medicamentos.  
Aplicar anestésicos locais e regionais.  
Orientar e encaminhar para tratamento especializado.  
Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de carie dental e 
doenças periodontais.  
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional.  
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CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
 
DESCRIÇÃO: 
Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores 
sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de 
biosseguridade. Executar projetos agropecuários em suas diversas etapas. 
Planejar atividades agropecuárias. Promover organização, extensão e capacitação 
rural. Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver tecnologias adaptadas à 
produção agropecuária.  
 
ATIVIDADES: 
Orientar na escolha do local para atividade:  
Orientar sobre preservação ambiental; orientar coleta de amostras para análises e 
exames; orientar sobre preparo, correção e conservação de solo; orientar sobre 
época de plantio, tratos culturais e colheita; orientar na definição e manejo de 
equipamentos, máquinas e implementos; orientar construções e instalações 
agropecuárias; orientar na escolha de espécies e cultivares; orientar sobre 
técnicas de plantio; orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção 
agropecuária; orientar sobre formas e manejo de irrigação e drenagem; orientar 
manejo integrado de pragas e doenças; orientar sobre uso de equipamentos de 
proteção individual (EPI); orientar no beneficiamento de produtos agropecuários; 
orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes; orientar sobre padrão de produção 
de sementes e mudas; orientar na legalização de empreendimentos 
agropecuários; orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal; orientar 
escolha e manejo de pastagem e forrageiras; orientar alimentação e manejo de 
animais; orientar sobre formulações de rações; orientar manejo do 
desenvolvimento animal; orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas; orientar 
no controle de animais transmissores de doenças; orientar pré-abate; recomendar 
compra e venda de animais; orientar na recuperação de áreas degradadas.  
Executar projetos agropecuários:  
Executar levantamento do custo-benefício para o produtor; verificar disponibilidade 
e qualidade da água a ser utilizada na produção agropecuária; coletar amostras 
para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais e outros); locar 
curva em nível, canais para irrigação, tomadas d'água e outros; acompanhar 
construção de curva em nível; interpretar análises de solo e resultados 
laboratoriais; regular máquinas e equipamentos; elaborar relatórios, laudos, 
pareceres, perícias e avaliações; coletar dados meteorológicos; coletar dados 
experimentais; conduzir 23 experimentos de pesquisa; levantar dados de pragas e 
doenças; supervisionar atividades agropecuárias; manejar reprodução de animais; 
realizar cruzamento de cultivares; realizar pequenas intervenções cirúrgicas; 
formular rações de animais; auxiliar partos em animais; realizar necropsias de 
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animais.  
Planejar atividades agropecuárias: 
Verificar infra-estrutura (máquinas, equipamentos, instalações e outros); levantar 
dados sobre a área a ser trabalhada; planejar rotação de culturas; disseminar 
produção orgânica.  
Fiscalizar produção agropecuária:  
Fiscalizar produção de mudas e sementes; enviar amostras de produtos 
agropecuários para análises laboratoriais; classificar produtos vegetais; 
inspecionar sanidade de produtos agropecuários; fiscalizar vacinação de animais; 
fiscalizar aplicação de agrotóxicos; inspecionar cumprimento de normas e padrões 
técnicos; fiscalizar documentação de produtos agropecuários.  
Recomendar procedimentos de biosseguridade:  
Recomendar quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários; 
recomendar sobre isolamento de área de produção e acesso de pessoas e 
animais; recomendar sobre destino de embalagens de agrotóxicos e 
medicamentos veterinários; recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e 
animais; recomendar sobre limpeza e desinfeção de máquinas, equipamentos e 
instalações; orientar destino de animais mortos; orientar manejo de dejetos; 
recomendar sobre técnica de vazio sanitário.  
Desenvolver tecnologias:  
Adaptar tecnologias de produção; criar técnicas alternativas para plantio, aplicação 
de agrotóxicos e outros; adaptar instalações e equipamentos conforme 
necessidade.  
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 
 
DESCRIÇÃO: 
Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção de 
rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas; 
controlar estoques, fazer testes de qualidade de matérias-primas e equipamentos; 
documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
 ATIVIDADES: 
• Efetuar manutenção de rotina: 
Higienizar equipamentos e utensílios de laboratório; solicitar manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos; encaminhar para descarte o material 
contaminado. 
• Controlar estoques: 
Fazer pedidos; repor estoques de medicamentos; conferir embalagens; efetuar 
trocas de produtos; encaminhar produtos vencidos aos órgãos competentes. 
• Documentar atividades e procedimentos: 
Registrar entrada e saída de estoques; listar manutenções de rotina; relacionar 
produtos vencidos; controlar condições de armazenamento e prazos de validade; 
documentar dispensação de medicamentos; documentar aplicação de injetáveis; 
registrar movimentação de medicamentos de controle especial. 
• Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação: 
Utilizar equipamento de proteção individual (EPI); aplicar técnicas de segurança e 
higiene pessoal; separar material para descarte; seguir procedimentos 
operacionais padrões; cumprir prazos estabelecidos. 
• Atender usuários: 
Interpretar receitas; sugerir genéricos e similares; dispensar medicamentos; 
orientar consumidores sobre uso correto, reações adversas e conservação dos 
medicamentos; realizar farmacovigilância; separar medicamentos em drogarias 
hospitalares. 
• Participar de campanhas sanitárias. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
DESCRIÇÃO: 
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos 
médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como 
recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e realizam exames e 
radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala de exame, 
realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta.  
 
ATIVIDADES: 
Organizar equipamento, sala de exame e material:  
Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios; calibrar o aparelho 
no seu padrão; averiguar a disponibilidade de material para exame; montar 
carrinho de medicamentos de emergência; organizar câmara escura e clara.  
Planejar o atendimento:  
Adaptar agenda para atendimento de pacientes prioritários; ordenar a seqüência 
de exames; receber pedido de exames e ou prontuário do paciente; cumprir 
procedimentos administrativos; auxiliar no planejamento de tratamento 
radioterápico.  
Preparar o paciente para exame e ou radioterapia:  
Verificar condições físicas e preparo do paciente; providenciar preparos adicionais 
do paciente; retirar próteses móveis e adornos do paciente; higienizar o paciente; 
efetuar sustentação de mamas.  
Realizar exames e ou radioterapia:  
Solicitar presença de outros profissionais envolvidos no exame; ajustar o aparelho 
conforme o paciente e tipo de exame; adequar a posição do paciente ao exame; 
imobilizar o paciente; administrar contraste e medicamentos sob supervisão 
médica; acompanhar reações do paciente ao contraste e medicamentos; 
processar filme na câmara escura; avaliar a qualidade do exame; submeter o 
exame à apreciação médica; complementar exame; limitar o campo a ser irradiado 
com placas de chumbo; tirar fotografias e slides intra e extrabucais e do corpo; 
confeccionar moldagens e modelos ortodônticos; fazer traçado cefalométrico 
manual ou computadorizado.  
Prestar atendimento fora da sala de exame:  
Deslocar equipamento; eliminar interferência de outros aparelhos; determinar a 
remoção de pessoas não envolvidas no exame; isolar área de trabalho para 
exame. 77  
Finalizar exame:  
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Remover o equipamento do paciente ou vice-versa; limpar o paciente após o 
exame; manter o paciente sob observação após o exame; imprimir resultado de 
exames, a partir do arquivo eletrônico; entregar protocolo ao paciente ou 
responsável; entregar exame ao médico, paciente ou responsável.  
Dispensar o paciente  
Trabalhar com biossegurança:  
Providenciar limpeza e assepsia da sala e equipamentos; paramentar-se; usar EPI 
(luvas, óculos, máscara, avental, protetor de gônadas e tireóide); oferecer 
recursos de proteção a outros profissionais presentes e acompanhantes; usar 
dosímetro (medição da radiação recebida); minimizar o tempo de exposição à 
radiação; substituir medicamentos e materiais com validade vencida; acondicionar 
materiais radioativos para transporte ou descarte; acondicionar materiais 
perfurocortante para descarte; submeter-se a exames periódicos.  
Comunicar-se:  
Instruir o paciente sobre preparação para o exame; obter informações do paciente; 
orientar o paciente, o acompanhante e auxiliares sobre os procedimentos durante 
o exame; descrever as condições e reações do paciente durante o exame; 
registrar exames realizados; identificar exame; orientar o paciente sobre cuidados 
após o exame; discutir o caso com equipe de trabalho; requerer manutenção dos 
equipamentos; solicitar reposição de material.  
Demonstrar competências pessoais:  
Prestar primeiros socorros; operar equipamentos computadorizados e analógicos; 
manipular materiais radioativos; assegurar o conforto do paciente nos exames e 
tratamentos.  
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional.  
 


