MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
EM EDUCAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
EDITAL Nº 21 – IFPA, DE 31 DE MAIO DE 2019

ANEXO VI - DOS REQUISTOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
NÍVEL MÉDIO – CLASSE D
CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Requisitos: Curso Médio Profissionalizante ou Médio completo mais Curso Técnico + Registro no
Conselho competente – Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979 - CONFEA.
Atribuições: Orientar na escolha do local para atividade: Orientar sobre preservação ambiental e
coleta de amostras para análises e exames; guiar sobre preparo, correção e conservação de solo,
bem como, 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 e sobre técnicas de plantio; guiar sobre tratamento da água a ser
utilizada na produção agropecuária e sobre formas e manejo de irrigação e drenagem; orientar
manejo integrado de pragas e doenças; guiar sobre uso de equipamentos de proteção individual
(EPI); orientar no beneficiamento de produtos agropecuários; dirigir podas, raleios, desbrotas e
desbastes; orientar sobre padrão de produção de sementes e mudas; orientar na legalização de
empreendimentos agropecuários e sobre técnicas de reprodução animal e vegetal; guiar escolha e
manejo de pastagem e forrageiras; orientar alimentação e manejo de animais e sobre formulações
de rações; orientar manejo do desenvolvimento animal e sobre pequenas intervenções cirúrgicas;
orientar no controle de animais transmissores de doenças e no 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 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 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; aconselhar sobre destino de embalagens de agrotóxicos e
medicamentos veterinários; aconselhar sobre técnica de quarentena de plantas e animais;
recomendar sobre limpeza e desinfeção de máquinas, equipamentos e instalações; guiar 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;
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Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional
CARGO: TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS
Requisitos: Curso Médio Profissionalizante ou Médio completo mais Curso Técnico, e Registro no
Conselho competente.
Atribuições: Planejar o trabalho: Interpretar a ordem de serviço; especificar os materiais e insumos;
calcular os materiais e insumos; quantificar pessoal; providenciar a disponibilidade dos materiais,
insumos e pessoal; selecionar os procedimentos para cada atividade; estabelecer e comunicar
cronograma de atividades; verificar condições de segurança ambiental e de equipamentos de
proteção individual; Participar de pesquisas para melhoria, adequação e desenvolvimento de novos
produtos sob supervisão: Definir estratégias para melhoria, adequação e desenvolvimento de novos
produtos; elaborar e testar formulações do produto; avaliar aceitabilidade do produto; assessorar a
implementação das mudanças aprovadas; aplicar normas técnicas e legislação vigente; Supervisionar
tecnicamente os processos de produção: Assegurar condições higiênico-sanitárias (ambiental e
pessoal); assegurar condições operacionais (temperatura, pressão e outras); assegurar a
disponibilidade dos insumos; assegurar condições de apoio (manutenção, caldeira, refrigeração e
serviços gerais); monitorar os processos de trituração, pasteurização, mistura, cocção, fermentação e
outros; verificar a temperatura, umidade do ar e pressão através de equipamentos adequados;
controlar o tempo de produção; controlar o pH, peso e dimensões através de equipamentos
adequados; acompanhar a concentração do produto por meio de sensores; controlar a velocidade de
processamento das máquinas; verificar as condições do empacotamento e embalagem do produto
final; corrigir desvios do processo; Supervisionar o controle de qualidade nas etapas de produção:
Realizar análises físicoquímicos das matérias primas e produtos nas diversas fases da fabricação;
realizar análises microbiológicas das matérias-primas e produtos nas diversas fases da fabricação;
realizar as análises sensoriais das matérias-primas e dos produtos nas diversas fases da fabricação;
realizar análises físicas de matérias-primas e produtos desde a fabricação até o produto final;
acompanhar testes de desempenho de matérias-primas e insumos na linha de produção; efetuar a
auditoria no estoque; avaliar tecnicamente os fornecedores; acompanhar o controle integrado de
pragas e vetores; Elaborar documentos: Redigir relatórios de planilhas de controle; elaborar
relatórios de análises; redigir manual de instruções; emitir laudos com parecer técnico sob
delegação; elaborar procedimentos operacionais na produção e no controle de qualidade; fazer
relatórios; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
CARGO: REVISOR DE TEXTO BRAILLE
Requisitos: Médio completo + habilitação específica e Experiência (24 meses), conforme a Lei
11.091/2005.
Atribuições: revisar textos escritos no sistema Braille. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão, utilizar corretamente nas adaptações gráficas, o sistema Braille, por extenso e abreviado,
bem como os códigos de notações de matemática, física, química, demais ciências exatas e
musicografia braile. Ler textos transcritos em português ou em língua estrangeira, por extenso ou
abreviados. Corrigir erros de transcrição e indicar ao transcritor os erros a ser corrigidos mediante o
uso de estereotipia Braille. Realizar atividades correlatas. Utilizar recursos de informática. Participar
das atividades de ensino pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
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CARGO: TÉCNICO EM AUDIOVISUAL
Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área ou Ensino Médio completo + Curso Técnico na
área de produção audiovisual expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acrescido de
comprovação de experiência de 12 meses, conforme a Lei 11.091/2005.
Atribuições: Manejar equipamentos audiovisuais utilizando-os nas diversas atividades didáticas,
pesquisa e extensão, bem como operar equipamentos eletrônicos para gravação; assessorar nas
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e realizar demais atividades inerentes ao cargo.
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Pré-requisitos: Ensino Médio Profissionalizante em Enfermagem ou Ensino Médio completo + Curso
Técnico em Enfermagem, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho de
classe competente.
Atribuições: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem: preparar e administrar
medicamentos, fazer curativos simples, colher materiais para a realização de exames e executar
tratamentos diversos, tais como: lavagens, aspirações, nebulizações, controle de sinais vitais e
outros; desempenhar atividades e realizar ações de promoção à saúde e bem-estar; prestar
assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar; organizar o ambiente de trabalho e
dar continuidade aos plantões; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos.
NÍVEL SUPERIOR - CLASSE E
CARGO: MÉDICO/ÁREA – PSIQUIATRIA
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, em nível de graduação
em Medicina, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação, com Residência Médica em Psiquiatria ou Título de Especialista em
Psiquiatria concedido pelo Programa de Residência Médica ou pela Sociedade da Especialidade e
registro no Conselho Regional de Medicina - CRM.
Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Prestar
assistência ao servidores e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e
em domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações;
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras atividades correlatas à sua
função, determinadas pelo superior imediato e as definidas pelo conselho de classe. Desempenhar
suas atribuições em vários campus e setores do IFPA, conforme necessidade da Administração
Pública.
CARGO: ODONTOLOGO
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, em nível de graduação
em Odontologia, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO.
Atribuições: Realizar auditorias e perícias odontológicas, administrar local e condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Executar outras atividades correlatas à sua função, determinadas pelo superior
imediato e as definidas pelo conselho de classe. Desempenhar suas atribuições em vários campus e
setores do IFPA, conforme necessidade da Administração Pública.
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