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1.INTRODUÇÃO

O Plano de Cargos e Salários caracteriza-se como um instrumento de organização e

normatização das relações de trabalho entre o CENTEDUC e seus colaboradores,

além de contribuir para a política de gestão de pessoas, sustentado em premissas

modernas de gestão. O plano tem como diretriz principal estabelecer uma política

eficaz para a ascensão profissional dos seus colaboradores, de acordo com suas

aptidões e desempenho, assim como subsidiar o desenvolvimento com vistas a atingir

os objetivos da Organização e estimular os colaboradores a cumprir com as atribuições

do cargo, em atendimento ao Contrato de Gestão 004/2017-SED. O êxito de uma

organização assenta-se, sobretudo, na qualidade e dedicação do seu pessoal,

portanto, a adoção de uma política salarial coerente torna-se num dos melhores

métodos para estimular a produtividade, visto que, naturalmente, há um maior esforço e

interesse do empregado quando recebe da Organização, os incentivos e motivação

adequados. Os salários se constituem no centro das atenções nas relações entre o

capital e o trabalho. Todas as pessoas, dentro das Organizações, dispensam o seu

tempo e o seu esforço em troca de uma retribuição pecuniária que representa o

intercâmbio de uma equivalência entre direitos e responsabilidades recíprocos entre

empregados e empregador.

Este instrumento visa a implementação das políticas de remuneração e crescimento na

empresa. Através da obtenção de maior qualidade e produtividade nas atividades e

processos administrativos, ao mesmo tempo em que busca procedimentos que

agilizem, racionalizem e aperfeiçoem estas atividades.

A Política Salarial estabelece as diretrizes que irão disciplinar as movimentações

internas e externas, possibilitando a sua adequada administração, além de formalizar

os critérios aos funcionários.

A gerência de Recursos Humanos será a responsável pela aplicação, administração e

monitoramento do PCS.
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2. OBJETIVOS

Osprincipais objetivos do Plano de Cargos e Salários:

* Criar mecanismos para atrair, manter, desenvolver e engajar profissionais

com as competências fundamentais à Organização;

* Promover o equilíbrio interno e externo dossalários de acordo com o nível de

exigência de cada cargo;

* Tornar transparente aos colaboradores, as expectativas de desempenho

esperadas e as perspectivas de progresso funcional estabelecidos;

* Proporcionar uma visão de crescimento de carreira aos empregados;

* Ter critérios claros que proporcionem oportunidades iguais de ascensão, sem

discriminação;

* Oferecer oportunidades de remuneração capazes de produzir continuada

estimulação nos colaboradores, elevando seus padrões de produtividade;

* Ter mecanismos que contemplem aprimoramentos que visem a manutenção

de talentos, a valorização das pessoas e o oferecimento de oportunidades de

desenvolvimento, de forma a permitir o estabelecimento de um clima

organizacional harmônico;

* Definir atribuições, deveres, especificações e responsabilidades inerentes ao

cargo;

3. ADMISSÃO

As admissões no quadro de funcionários do CENTEDUC serãorealizadas por meio de

processo seletivo, salvo as exceções previstas no Regulamento de Recrutamento e

Seleção de Pessoal vigente, obedecendo oscritérios de seleção de pessoal adotados e

aos pré-requisitos estabelecidos, preferencialmente com salário no ínicio da faixa

salarial estabelecida para o cargo. Excepcionalmente, o salário de admissão poderá

ser estabelecido acima desse limite, em função do grau de qualificação e do nível de

experiência exigidos do candidato ou por contingência de mercado.

A admissão no quadro de funcionários dependerá sempre da existência da vaga no

quadro, autorização do Presidente, bem como deviabilidade financeiro-orçamentária

devidamente atestada pela Diretoria Administrativa Financeira.
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4. ESTRUTURA OCUPACIONAL

Para atender às especificidades deste Plano de Cargos e Salários, o quadro

organizado de carreira do CENTEDUC, necessário à gestão e apoio às atividades

administrativas e de instrutores e formadores de EPT da Regional 5, foram definidos 4

grupos para o quadro de carreira, apresentados a seguir:

 

Descrição do Quadro de Carreira

o ESCRIÇÃO | |
Éo grupo que agrega os cargos e funções de natureza

Diretoria administrativa de reconhecida qualificação nas áreas gerencial

e acadêmica. Compreende os Diretores.

   

  

 

Êo grupo que agrega os cargos e funções de natureza

administrativa nas áreas acadêmicas e gerencial da instituição.

Compreende Controller Interno, gerentes, coordenadores,

secretários acadêmicos e assessores.

Administrativo

 

É o grupo que agrega os cargos e funções de natureza 
 

 

Operacional =
operacional. Compreende os assistentes e auxiliares

Carreira de Instrutores e Formadores de EPT

Instrutores e Formadores É o grupo que agrega os cargos e funções vinculadas às

de EPT atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Compreende as  funçõesde Instrutores e Formadores de EPT  
 

4.1. Formação Exigida para o Ingresso na Carreira

Cada cargo apresentado neste Plano de Cargos e Salários foi descrito no Quadro de

carreira, com a escolaridade mínima exigida, conforme quadro a seguir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cargo Escolaridade Quadro de Carreira

Presidente Superior Diretoria |

Secretário Superior

Tesoureiro Superior

Controller Interno Superior Il

Gerente Superior

Secretário Acadêmico Superior

Coordenador| Nível Superior Incompleto Administrativo
Coordenador Il Superior completo

Assessor| Nível superior incompleto

Assessor |l Nível Médio ou Técnico

Assistente Nível Médio completo Grupo Operacional II

Auxiliar Ensino Fundamental      
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INSTRUTORES E FORMADORESDE EPT
 

 

 

 

Função Nível Formação Acadêmica Grupo

| Médio
Instrutor* T Superior

III Pós-Graduação Lato Sensu IV
 

 Formador EPT T Pós-Graduação Scricto Sensu-Mestrado
| Pós-Graduação Lato Sensu
 

    HI Pós-Graduação Scricto Sensu-Doutorado
 

* Notória Capacidade

5. POLÍTICA DE PROGRESSÃO

Esse plano prevê a critérios que permitem a evoluções salarial de crescimento em

termos salariais(horizontal) e de maturidade (vertical).

5.1.Progressão Horizontal — Consiste na mudança para o nível salarial superior de

enquadramento, podendo ocorrer para 1(um) ou 2 níveis e será obtida em duas

situações:

a) Progressão por mérito — obtida mediante avaliação de desenvolvimento

funcional que considera os fatores: Conhecimento técnico; Conhecimento da

organização; competências sociaisrelações humanas; Amplitude de

pensamento; Grau de dificuldade; Autonomia para tomada de decisão;

Intensidade da Influência e, Assiduidade do empregado no trabalho

desenvolvido.

Progressão por Antiguidade — obtida mediante avaliação do tempo de

permanência na organização (em anos). Consiste na mudança de nivel

salarial imediatamente superior de enquadramento (um nível) e ocorrerá

mediante lista de antiguidade.

5.2. Progressão Vertical - é a passagem do colaborador de um cargo para outro de

maior grau hierárquico da estrutura de cargos, por meio de recrutamento interno dentro

da mesma carreira ou processo seletivo para cargos de carreiras diferentes, mediante

a existência de vagas aprovadas pelo presidente.
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A Progressão Vertical ficará a critério do Presidente, após justificada necessidade de

profissional em grau hierárquico maior na estrutura de cargos.

As Promoções decorrentes de processo de progressão vertical ocorrem conforme

solicitação das diretorias e aprovação do Presidente, respeitando o quadro de vagas e

os limites orçamentários e financeiros.

5.3. Criação de novos cargos/funções

A criação de novos cargos ou funções para integrar a estrutura de Cargos da

Organização ou alterações no PCS podem ocorrer se necessários ao desenvolvimento

das atividades ou da necessidade de ampliação dos serviços gerenciados pelo

CENTEDUC em atendimento ao Contrato de Gestão 004/2017 SEDI/CENTEDUC, e

se, devidamente autorizados pela Presidência.

As validações de alterações seguem a sequência abaixo:

e Não ferir nenhum preceito de: Contrato de Gestão, Constituição Federal,

CLT, CCTregional;

e Não ferir a política interna de crescimento da empresa;

e Não ferir os itens de legalidade interna, crescimento e composição de

organograma;

e Não ferir a meritocracia estabelecida;

6. REGIME DE TRABALHO

Jornada de trabalho é o período em que o empregadofica à disposição do empregador

para dar cumprimento às tarefas que lhe são atribuídas. A jornada de trabalho, regra

geral, tem a duração normal de 8 horas diárias, cumprindo jornada semanal de 40

(quarenta) horas, salvo as jornadas especiais das profissões regulamentadas, de

acordo com os preceitos legais e interesses do CENTEDUC,para o atendimento das

especificidades do Contrato de Gestão.

7. CONTROLE DE FREQUÊNCIA E FALTAS

O controle de frequência visa identificar as variações ocorridas dentro da jornada de
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trabalho do empregado. O registro de frequência será diário, por meio eletrônico ou

folha de frequência, observadas a legislação vigente.

Serão consideradas ausências/faltas justificadas as amparadas na CLT e em

Convenção Coletiva de Trabalho.

8. SISTEMA DE REMUNERAÇÃO

O sistema de remuneração será composto por:

a) Salário base — corresponde ao salário fundamental, sem acréscimo de

importâncias fixas ou variáveis com as quais se completa a remuneração global

dos empregados, valor definido em contrato.

b) Remuneração — representa o somatório dos valores correspondentes ao nível

salarial, acrescido dos adicionais e vantagens recebidas pelo empregado.

8.1. Manutenção da Base Salarial

Os valores dos padrões salariais somente poderão ser alterados mediante

aprovação da Diretoria do CENTEDUC, sendo assegurada a revisão anual

determinada em negociação coletiva de trabalho.

8.2. Estrutura Salarial e Enquadramento Funcional

O enquadramento funcional do empregado do CENTEDUC no presente plano se

dará no nível incial da carreira definidos, respeitando-se a faixa salarial (percentual

aplicado entre os níveis salariais, classes e grupo ocupacional do Quadro Geral de

Cargos e Funções, Anexo|).

9. FÉRIAS

Período anual de descanso remunerado com duração máxima de 30 (trinta) dias,

proporcional ao número de faltas ao serviço.

Os seguintes parâmetros devem ser observados, sobre as férias dos funcionários:



PLANO DE CARGOSE SALÁRIOS- 2020

 

 

a) Para o primeiro período aquisitivo ao direito de gozar férias, serão exigidos

doze meses de exercício efetivo.

b) Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas

em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze

dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos,

cada um. Os menores de 18 (dezoito) anos terão direito a fazer coincidir suas

férias com as férias escolares.

10. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Visa proporcionar o atendimento das necessidades de formação, aperfeiçoamento e

desenvolvimento dos funcionários do CENTEDUC, capacitando-os para o

desempenho das competências e a prática dos comportamentos necessários à

melhoria da qualidade dos serviços:

a) Duas categorias de desenvolvimento serão consideradas para os fins de

aperfeiçoamento profissional pelo CENTEDUC:

l. Categoria de desenvolvimento técnico: direcionada à formação,

aprimoramento e reciclagem dos funcionários, diretamente

relacionadas com sua área de atuação;e,

Il.Categoria de desenvolvimento comportamental: de alcance geral e/ou

específico, voltado à assimilação e desenvolvimento de

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com o trabalho,

bem como a aprendizagem de novos conceitos, diretrizes e políticas

adotadas pelo CENTEDUC.

b) Como modalidades de Treinamento e Desenvolvimento, o CENTEDUC

trabalhará com:

Programas Internos: constituídos de cursos palestras, seminários,

estágios em outras áreas, rodízio de funções, reuniões de trabalho e

workshops, realizados com recursos humanos, materiais e

tecnológicos do CENTEDUC;:e,
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ll Programas Externos: constituídos de cursos técnicos de curta

duração, cursos de pós-graduação e MBA, palestras, seminários,

convenções, viagens e visitas programadas, participação em grupos

ou associações de profissionais de RH e de outras áreas.

c) Na escolha da modalidade de Treinamento e Desenvolvimento a ser adotada

deverão ser consideradas as necessidades de qualificação dos funcionários,

devendo ser dada preferência, sempre que possível, aos ProgramasInternos.

d) O levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento deverá

ser realizado anualmente, junto com o planejamento dos programas de

treinamento dos funcionários, a cargo do Departamento de Recursos

Humanos.

11. DESLIGAMENTO

É a rescisão do Contrato de Trabalho, ocorrendo por:

11.1. Iniciativa do CENTEDUC:

a) por justa causa;

Db) sem justa causa;

c) término do contrato de experiência;

d) rescisão antecipada do contrato de experiência e prazo determinado.

11.2. Iniciativa do Funcionário:

a) a pedido;

) aposentadoria por tempo de serviço e idade;

) término do contrato de experiência; ou

) rescisão antecipada do contrato de experiência e prazo determinado.

rescisão antecipada do contrato de experiência e prazo determinado

o
o
o

11.3 Outras Formas:

a) invalidez temporária;

b) falecimento;

c) decisão judicial; ou

d) acordo.

10
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12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as excepcionalidades serão decididas pela Gerência de Recursos

Humanos e Presidente do Centeduc, sempre em conformidade com o estabelecido no

presente plano e no regulamento de recrutamento e seleção de pessoal do Centro de

Soluções em Tecnologia e Educação.

O presente PCS deverá ser revisto anualmente pela Gerência de Recursos Humanos

juntamente com a Presidência do CENTEDUC, ou por profissional contratado para

esse fim , observando sempre o planejamento orçamentário e a legislação pertinente.

Este plano de cargose salários entrará em vigor a partir da aprovação do Conselho de

Administração e deverá ser de conhecimento de todos os colaboradores do

CENTEDUC.

Goiânia, 20 de abril de 2020.

Prof. Dr. Fernando Landa Sobral

Presidente do CENTEDUC

11
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ANEXO|

QUADRO GERAL DE CARGOS E FUNÇÕES

ANEXO I-A — GRUPO OCUPACIONAL| - DIRETORIA

ANEXO I-B — GRUPO OCUPACIONALIl - ADMINISTRATIVO

ANEXO |-C — GRUPO OCUPACIONALIIl - OPERACIONAL

ANEXO |-D — GRUPO OCUPACIONAL IV — INSTRUTORES E

FORMADORES DE EPT

12
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ANEXO I-A

QUADRO GERAL DE CARGOS E FUNÇÕES - GRUPO OCUPACIONAL| — DIRETORIA

 

        
sea

Presidente Presidente 13.200,00 13.839,00 14.669,34 15.500,00 16.667,75

Secretário Secretário 12.000,00 12.540,00 13.201,40 14.000,00 15.500,00

Tesoureiro Tesoureiro 12.000,00 12.540,00 13.201,40 14.000,00 15.500,00

ANEXO I-B

QUADRO GERAL DE CARGOS E FUNÇÕES - GRUPO OCUPACIONALIl - ADMINISTRATIVO

 

  

 

  
   

          eee a o Caen que e ce
I Controller Controller Interno 12.000,00 12.540,00 13.201,40 14.000,00 15.500,00

Gerente Administrativo 5.450,00 5.643,00 5.950,40 6.364,35 7.000,79

Gerente Financeiro 5.450,00 5.643,00 5.950,40 6.364,35 7.000,79

| Gareniá Gerente de Compras 5.450,00 5.643,00 5.950,40 6.364,35 7.000,79

Gerente de RH 5.450,00 5.643,00 5.950,40 6.364,35 7.000,79

Gerente de Controle e Avaliação 5.450,00 5.643,00 5.950,40 6.364,35 7.000,79

Gerente de Qualidade 5.450,00 564300 5.950,40 6.364,35 7.000,79

.

18.520,00

16.667,75

16.667,75

õ

16.667,75

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87
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I Secretário Acadêmico

I Coordenador |

Gerente de Planejamento e

Projetos

Gerente Pedagógico

Gerente de EAD

Gerente de Contratos

Gerente de TI

Gerente de DIT

Gerente Operacional

Secretário Acadêmico

Coordenador Administrativo

Coordenadorde Patrimônio

Coordenador de Compras

Coordenador Financeiro

Coordenador de Adm.Pessoal

Coordenador de Indicadores

Coordenador de Desenvolvimento

Coordenador de Suporte Técnico

Coordenador Cultural

Coordenador Regional

Coordenador de Controles Internos

Coordenador Operacional

Coordenador de APL

Coordenador de Laboratório

Coordenador de Curso Superior

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

3.576,40

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.576,40

5.643,00

5.643,00

5.643,00

5.643,00

5.643,00

5.643,00

5.643,00

3.853,72

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.853,72

5.950,40

5.950,40

5.950,40

5.950,40

5.950,40

5.950,40

5.950,40

4.239,50

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

4.239,50

6.364,35

6.364,35

6.364,35

6.364,35

6.364,35

6.364,35

6.364,35

4.750,40

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.239,08

4.807,00

7.000,79

7.000,79

7.000,79

7.000,79

7.000,79

7.000,79

7.000,79

5.129,30

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

5.129,30

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87

5.434,00

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.434,00
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Coordenador Il

Assessor|

Coordenador Pedagógico

Coordenador EAD

Coordenadorde DIT

Coordenador de RH

Coordenador de Qualidade

Coordenador de Planejamento e

Projetos

Coordenador de Contratos

Coordenador de Eixo

Coordenador de Ofertas e
Demandas

Coordenador de Cotec

Coordenadorde Integração

Coordenador de Incubadora

Coordenador de Pesquisa

Assessor Administrativo

Assessor de Patrimônio

Assessor de Compras

Assessor Financeiro

Assessor de Adm.Pessoal

Assessor de Indicadores

Assessor de Desenvolvimento

Assessor de Suporte Técnico

Assessor Cultural

Assessor Regional

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.530,00

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

4.807,00

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

5.129,30

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

5.434,00

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72
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AssessorIl

Assessor de Controles Internos

Assessor Operacional

Assessor de APL

Assessor de Laboratório

Assessor de Curso Superior

Assessor Pedagógico

Assessor EAD

Assessor de DIT

Assessor de RH

Assessor de Qualidade

Assessor de Planejamento e

Projetos

Assessor de Contratos

Assessor de Eixo

Assessor de Ofertas e Demandas

Assessor de Cotec

Assessor de Integração

Assessor de Incubadora

Assessor de Pesquisa

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.530,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

2.934,36

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.227,80

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.239,50

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50
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ANEXO I-C

QUADRO GERAL DE CARGOS E FUNÇÕES - GRUPO OCUPACIONALIll - OPERACIONAL

CARGO|

Assistente

 

Assistente Administrativo

Assistente de Patrimônio

Assistente de Compras

Assistente Financeiro

Assistente Adm. Pessoal

Assistente de RH

Assistente de Indicadores

Assistente de Qualidade

Assistente de Planej. e Projetos

Assistente Pedagógico

Assistente de EAD

Assistente de Contratos

Assistente de Desenvolvimento

Assistente de Suporte Técnico

Assistente DIT

Assistente Cultural

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

 

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

| FAIXA SALARIAL
ao s

1.794,62 1.920,24

1.794,62 1.920,24

179462 1.920,24

179462 1.920,24

1.794,62 1.920,24

179462 1.920,24

179462 1.920,24

179462 1.920,24

179462 1.920,24

179462 1.920,24

1.794,62 1.920,24

179462 1.920,24

1.794,62 1.920,24

179462 1.920,24

179462 1.920,24

179462 1.920,24

4
2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

5

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50
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l Auxiliar

Assistente de Controles Internos

Assistente Operacional

Assistente de Curso Superior

Assistente de Integração

Assistente de Eixo

Assistente de APL

Assistente de Incubadora

Assistente de Pesquisa

Assistente de Laboratório

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Patrimônio

Auxiliar de Compras

Auxiliar Financeiro

Auxiliar Adm. Pessoal

Auxiliar de RH

Auxiliar de Indicadores

Auxiliar de Qualidade

Auxiliar de Planejamento e Projetos

Auxiliar Pedagógico

Auxiliar EAD

Auxiliar de Contratos

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677122

1.677,22

1.677,22

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

t.677,22

677,2

1,677,22

1.677,22

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

2.054,00

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

2.194,50

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24
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Auxiliar de Desenvolvimento

Auxiliar de Suporte Técnico

Auxiliar DIT

Auxiliar Cultural

Auxiliar de Controles internos

Auxiliar Operacional

Auxiliar de Curso Superior

Auxiliar de Integração

Auxiliar de Eixo

Auxiliar de APL

Auxiliar de Incubadora

Auxiliar de Pesquisa

Auxiliar de Laboratório

Auxiliar de Biblioteca

Motorista

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.367,00

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24
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Instrutor”

* Horalaula = 60(sessenta) minutos.

PLANO DE CARGOSE SALÁRIOS- 2020

ANEXO I-D

  
  

o —FUNÇÃO
Professor Instrutor N1

ProfessorInstrutor N2

ProfessorInstrutor N3

Professor Formador EPT N1

Professor Formador EPT N2

Professor Formador EPT N3
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ANEXO II

ORGANOGRAMAS
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"arma detalhado da Unidade Gestora

Fonte: Plano de Cargo e Salários - 2020
aprovado peioConselho de Administração em 23/04/2020   
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Organograma detalhado da Unidade Gerida
Fonte: Piano deCargo e Salários - 2020

Aprovado gelo selhode Administração em 29/04,
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ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS CARGOS
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CODIGOcBo:az10-05

a

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Representar a instituição frente a autoridades, aos órgãos governamentais e a comunidade;
Responder pela organização e administração sistêmica das atividades da empresa, definindo linhas
estratégicas e negociais a serem adotadas, que visem ao atingimento das metas e resultados

estabelecidos para a Instituição;

Expedir normas gerais necessárias à execução das atividades do CENTEDUC;

Coordenar as atividades da Diretoria e presidir as reuniões, exercendo o voto de desempate;

Participar das reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sem direito a voto;
Cumprir e fazer cumprir o estatuto, as normas e as deliberações da Assembleia Geral;

Submeter ao Conselho de Administração a criação ou extinção de cargos e unidades administrativas

de qualquernível;

Realizar convênios, acordos, ajustes, contratos de gestão, termos de cooperação técnica, termos de

colaboração ou termos de fomento, ou qualquer outro instrumento legal que estabeleça direitos, ônus,

obrigações ou compromissos para o CENTEDUC;

Encaminhar balancetes e prestações de contas para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal,

Conselho de Administração e demais órgãos de controle externo, a que esteja obrigado por força de

comando normativo;
Submeter ao Conselho de Administração as diretrizes, planejamento e políticas de pessoal do

CENTEDUC;
Representar o CENTEDUCjudicial e extrajudicialmente;

Movimentar, em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro os recursos financeiros do
CENTEDUC, assinando os documentos atinentes à movimentação destes, podendo delegar tais

atribuições;

Desempenhar suas atividades em harmonia com as demais diretorias e unidades administrativas, a

fim de garantir o pleno funcionamento do CENTEDUC no alcance dos objetivos, finalidades e

proposições emanadas da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;

Prover as funções de chefias e os cargos de confiança;
Determinara instauração de processos administrativos de qualquer natureza, inclusive de caráter

apuratório;

Praticar atos de administração de pessoal, inclusive os de admissão e demissão;

Convocar a Assembleia Geral e os Conselhos de Administração e Fiscal para apreciação de assuntos

de sua competência;

Assinar os contratos firmados pelo CENTEDUC;

Assinar isoladamente ou, a seu critério, juntamente com os demais diretores, todos os demais
documentos de gestão e de comunicaçãointerna e externa do CENTEDUC;
Elaborar e submeter ao Conselho de Administração e Fiscal o plano anual de atividades da Instituição,

bem como o seu orçamento e as propostas de despesas extraordinárias,

Realizar demais atividades correlatas, sempre que necessário.
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“ITU
FUNÇAO:SECRETA

   

 

LO DO CARGO: SECRETARIO

  

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Buscar entender as demandas e necessidades de pesquisa técnica e científica, afim de elaborar ação

de atendimento a essas demandas, levando-se em consideração demanda de mercado, aplicabilidade,

viabilidade e outras variáveis que possam impactar no processo de desenvolvimento da pesquisa;

Participar de reuniões com demais diretorias na definição do planejamento orçamentário;

Substituir o presidente quando necessário;

Participar das reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sem direito a voto;

Responder pela organização e administração sistêmica das atividades da empresa, definindo linhas

estratégicas e negociais a serem adotadas, que visem ao atingimento das metas e resultados

estabelecidos para a Instituição;

Definir juntamente com as diretorias o plano estratégico da instituição, bem como propor sua
adequação ao cenário, quando necessário;

Representar a empresa frente a autoridades, aos órgãos governamentais e a comunidade;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Analisar estrategicamente as decisões sobre a viabilidade de negócios e investimentos;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Desempenhar suas atividades em harmonia com as demais diretorias e unidades administrativas, a

fim de garantir o pleno funcionamento do CENTEDUCno alcance dos objetivos;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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O
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“CODIGOCBO: 1231-10
ums O

 

.  E Jo o

DESCRIÇÃO SUMÁRIADO CARGO:

Responsável por planejar e conduzir estrategicamente as atividades administrativas e financeiras da
Organização, envolvendo toda área Administrativa, Financeira, de Recursos Humanos, Patrimônio e
Contratos das unidades, atuando com os demais membros da Diretoria, no sentido de assegurar a plena
capacidade produtiva e cumprimento das metas de todas as áreas da Instituição.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Recomendar à Presidência e aos Conselhos Administrativo e Fiscal, a adoção, pela Empresa, de

princípios gerais, políticas, diretrizes, programas, processos, normas, práticas e procedimentos

relacionados com as atividades pelas quais é responsável;
e Determinar às unidades subordinadas as diretrizes quanto aos objetivos e metas a serem alcançados

no desenvolvimento das atividades a seu cargo, bem como definir prioridades e prazos para a

consecução dos referidos objetivos e metas;
e Orientar a elaboração dos Orçamentos Gerenciais, anuais da Empresa, a partir das políticas, diretrizes

e objetivos estabelecidos pelo Parceiro Público;
e Apresentar e estabelecer os parâmetros básicos para a consolidação da proposta orçamentária anual

da Empresa;
e Coordenar e acompanhar a execução dos Orçamentos Gerenciais Anuais, recomendando, se for o

caso, revisão nos orçamentos;
e Formular a Política de Recursos Humanos da Empresa e orientar sua implementação, calcada na

valorização do ser humano e voltada para a consecução de resultados, dando ênfase à efetiva

capacitação gerencial, técnica e administrativa do corpo funcional de todas unidades;
e Orientar a Diretoria na condução da Política de Relações Trabalhistas e Sindicais da Empresa, calcada

no pragmatismo empresarial e respeito às entidades sindicais;

e Orientar o desenvolvimento e execução de programas de ação voltados para a contínua racionalização
e otimização das atividades de apoio administrativo da Empresa, visando o aumento da eficiência e a

redução de custos;

e Coordenar as atividades de representação da Empresa em assuntos inerentes à Diretoria

Administrativa Financeira, promovendo contatos e entendimentos com clientes, autoridades
empresariais, bancárias e/ou governamentais;

e Planejar, coordenar e propor diretrizes, planos e metas para as atividades de Planejamento Financeiro
e de Orçamentos abrangendo: análises econômicas financeiras, estudos tarifários, orçamentos e

atuação em processos delicitação em geral;

e Recomendar à Presidência e aos Conselhos de Administração a aprovação do balanço anual e demais

deliberações sobre a destinação do resultado da Instituição;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.

e Demonstrar competências pessoais: Agir com iniciativa; demonstrar liderança; demonstrar
capacidade de síntese; demonstrar capacidade de negociação; demonstrar raciocínio lógico;

demonstrar visão crítica; demonstrar capacidade de comunicação; demonstrar capacidade de análise;

administrar conflitos; demonstrar raciocínio abstrato; trabalhar em equipe; demonstrar espírito

empreendedor inovadore criativo; demonstrar capacidade de decisão

27



 

PLANO DE CARGOSE SALÁRIOS - 2020

 

GRUPO OCUPACIONA
TITULO DO CARGO:CONTROLLER

ROLLER INTEI FUNÇAO:

 

  

  
CBO:2522.10

aa  

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Estudar os movimentos econômicos e do mercado ao qual a empresa está inserida;

Coordenaras atividades de consolidação de dados para relatórios de desempenho de cada área;
Identificar pontos de melhora e propor ações corretivas, visando sempre a economicidade e

transparência;
Coordenar e acompanhar a análise da saúde financeira da organização;
Avaliar e propor adequações, se necessário, os ciclos operacionais;

Definir as premissas orçamentárias e metas a serem alcançadas;

Validar os processos de contratação e aquisição;

Validar os processos de recrutamento, seleção e contratação de pessoas,

Validar as demonstraçõesfinanceiras e publicá-las quando necessário;

atuar junto à gestão, acompanhando as atividades desenvolvidas nas áreas meio e fim, objetivando

contribuir para o funcionamento eficiente e eficaz das unidades integrantes da Regional 5 e da gestão
orçamentária, patrimonial e financeira;

proporcionar assistência, orientação, e informação junto aos diversos setores da Instituição, visando

contribuir com a adequada funcionalidade da instituição e do cumprimento às normas e exigências

legais;
recomendar a adoção de medidas de controle preventivo, bem como corretivos, em conformidade com

as normas pertinentes ao CENTEDUCe a legislação correspondente;

assessorar os diretores da entidade no acompanhamento da execução dos programas, visando

comprovaro nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento;

acompanhar, no âmbito da Instituição, o cumprimento de seus programas de trabalho, dos indicadores
estabelecidos, dos programas e metas planejados, bem como avaliar o grau de execução e realização

de tais metas;
acompanhar o cumprimento das metas do Planejamento anual no âmbito da entidade, visando

comprovar a conformidade de sua execução;

verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da execução com

os limites e destinações estabelecidas no contrato de gestão e proposta técnica

desenvolver atividades de auditoria de pessoal, contábil, orçamentária, financeira, institucional,

patrimonial e de gestão;

realizar sistematicamente a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela

instituição na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação
às exigências legais e metas estabelecidas;
elaborar periodicamente relatórios das verificações realizadas e fazer o acompanhamento contínuo

visando sanar as eventuais impropriedades identificadas;

propor, junto ao setor competente, a revisão das normas internas relativas aos sistemas de pessoal,

material, patrimonial, orçamentário, e financeiro de forma a adequarem-se às normas internas e a

legislação vigente;

informar aos diversos setores do CENTEDUC acerca das modificações e alterações que venham a

ocorrer nos procedimentos de gestão administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e recursos

humanos, objetivando a contínua atualização e aprimoramento das rotinas de execução;

verificar a consistência e a fidedignidade dos dados e informações que comporãoa prestação de contas

semestrais e anuais e dos demonstrativos contábeis do CENTEDUC;

promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos visando à qualificação, atualização e reciclagem

dos procedimentose rotinas de trabalhos adotados, visando à contínua atualização.
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“GRUPOOCUPACIO)
TITULO DO CARGO:
FUNÇAO:GERENTEA

  

 

CODIGOCBO: 1421-05
ER É

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

Atua com a gestão da equipe, respondendo pelo setor de patrimônio, supervisionando o setor de compras
dando assessoria às diretorias da empresa, elaborando relatórios gerenciais, providenciando meios para
que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Gerenciar, planejar e controlar as atividades da área administrativa;

Acompanhamento dos processos administrativos;

Gerenciar as operações administrativas realizadas, respondendo pelo planejamento, organização e

controle dos programas e suas execuções, bem como avaliar os resultados para assegurar o

processamento regular das atividades;

Planejar atividades e rotinas que melhorem os processos administrativos,

Zelar pelas normas e regulamentos internos acompanhando o processamento das atividades

administrativas em cumprimento ao contrato de gestão;

Gerenciar a frota de veículos à disposição do Centeduc, de acordo com as disposições contidas no

manual de frota;
Gerenciar e controlar as atividades do setor de Patrimônio;

Gerenciar o setor de compras, fiscalizando o cumprimento do Regulamento para os procedimentos de

compras, contratações de obras, contratação de serviços e alienações do Centeduc e normativas

vigentes;

Gerenciar as solicitações e concessões de diárias e indenizações de transporte, de acordo com o

regulamento próprio;

Orientar e providenciar a elaboração dos relatórios da área administrativa da Organização, visando

assegurar a disponibilidade de informações contábeis fidedignas para dar adequado suporte ao

processo decisório em todas as áreas.
Participar das atividades relacionadas com o planejamento estratégico da Organização, levantando e

analisando as informações relevantes sobre o cenário administrativo, visando contribuir para a

elaboração de planos de ação que levem a empresa a atingir seus objetivos.

Controlar a frequência dos colaboradores sob sua responsabilidade;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário.
Executar outras atividades afins, por determinação do Superior Imediato, para atender necessidades do

e serviço e conveniência da área.
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TIT

FUNÇAO: GERI

 

JPOOCUPACIONALII:ADMINISTRATIVO
ULO DO CARGO: GERENTE

EFINANCEIRO |.

 

  

 

CODIGO CBO: 1421-05   
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

Gerenciar toda a área financeira (contas a pagar, contas a receber), realizar os pagamentos da instituição,

geração de relatórios e demonstrativos financeiros, atendimento às solicitações da diretoria. Gestão

financeira junto à empresa de contabilidade.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Controle da conta bancária, conta investimento;

Gerenciar coordenador, assessores, assistentes e auxiliares da sua área;

Participae de reuniões com diretor administrativo financeiro contribuindo com o planejamento

orçamentário;

Efetuar lançamentosnosistema financeiro ERP;

Conferir documentações dos processos de pagamentos;
Controlar as contas fixas mensais, como água, luz, telefone, internet da administração e ITEGOS;

Realizar a prestação de contas e planejamento financeiro;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre
que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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ooO o o

CODIGO CBO: 1144-05
MP E x na

ARGO:

 

Gerenciar equipe e colaboradores que atuam em processos de compras, armazenagem e movimentação
de materiais, equipamentos , insumos e serviços, de modo a garantir o cumprimento de prazos e o
atendimento das demandas das áreas

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Planejar, coordenar e supervisionar a compra de serviços e produtos diversos para o atendimento das

demandas das unidades ITEGO/COTECSs integrantes da regional 5, compreendendo desde a
identificação dos fornecedores, cotação de preços e demais condições de fornecimento até a emissão

dos pedidos e recebimento do material/serviços;

e Orientar e acompanhar a organização e disciplina na área visando seu bom desempenho e

contribuição para os resultados da empresa e treinar os subordinados;

e Coordenar o recebimento, conferencia e encaminhamento das Notas Fiscais das compras realizadas

para controle de contas a pagar e posterior contabilização bem como as emitidas para efeitos de

transferência de produtos e canceladas;

e Consultar a situação cadastral para averiguar as exigências legais para o processo de compras e

serviços;
e negociar diretamente com fornecedores as bases e condições para o fornecimento, visando as

melhores condições para a aquisição de produtos e serviços, atendendo o que dispõe o Regulamento

para os procedimentos de compras, contratações de serviços, contratações de obras e alienações do

CENTEDUC;

e Emitir ordem de compras e encaminhar à Diretoria Administrativa Financeira e Presidência para

autorização;

e Selecionar melhores propostas para a Organização;
e Gerenciar coordenador, assessores, assistentes e auxiliares da sua área;

e Participar de reuniões com diretor administrativo financeirocontribuindo com o planejamento

orçamentário;

e Efetuar lançamentosno sistema ERP;

e Conferir documentações dos processos de compras/serviços;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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GRUPOOPE
TITULO DO CARGO: GERENTE.

FUNÇÃO: GERENTEDERH
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

 

RACIONALIl:ADMINISTRATIVO|

  
Gerencia atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários,

benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das

equipes. Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, contratações,
negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos corporativos e da comunidade,

representando a empresa.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Controle da conta bancária, conta investimento;

Gerenciar coordenador, assessores, assistentes e auxiliares da sua área;

Participae de reuniões com diretor administrativo financeiro,contribuindo com o planejamento

orçamentário;

Efetuar lançamentos no sistema financeiro ERP:

Conferir documentações dos processos de pagamentos;
Controlar as contas fixas mensais, como água, luz, telefone, internet da administração e ITEGOS;

Realizar a prestação de contas e planejamento financeiro;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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GRUPOOCUPA!   
TITULO DO CARG: : GERENTE o e CODIGO CBO: 1144-05
"FUNÇÃO:GEREA

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIADO CARGO: |

Proporcionar alcance de resultados quantitativos e qualitativos da organização por meio de relatórios, apoio

metodológico e análise crítica do desempenho dasatividades e ações desenvolvidas.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Propiciar alcance de resultados quantitativos e qualitativos das equipes por meio de relatórios, apoio

metodológico e análise crítica do desempenho das atividades e ações;
Potencializar melhoria contínua dos resultados através de acompanhamento de plano de ação,

indicadores priorizados em segmentos;
Apoiar alcance de metas de produtividade através controles e consolidação de informações de

eficiência;

Analisar as metas estabelecidas, por meio de consolidação de informações de produzidas por cada

área envolvida;
Analisar indicadores operacionais por meio de métodos, procedimentose diretrizes;

Propiciar melhoria contínua dos resultados referente aos indicadores e SLA's de produtividade,
qualidade e custo, por meio de acompanhamento de reuniões, orientações e treinamentos;

Potencializar gerenciamento da rotina através de acompanhamento de procedimentos, implementação

de agenda das funções operacionais;

Propiciar melhoria contínua do sistema de gestão por meio de proposição de novas medições e

aperfeiçoamento do método; identificação, avaliação e divulgação das melhorespráticas operacionais;

Realizar elaboração de relatórios para a diretoria;

Acompanhamento de Relatórios Diário das Unidades;

Elaboração de relatórios e ações de melhoria à Gestão das unidades;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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CODIGO CBO: 1144-05

 

TITULO DO CARGO:GERENTE DE QUALIDADE
FUNÇÃO: GERENTEDEQUALIDADE o
DESCRIÇÃOSUMÁRIA DO CARGO:
   

É responsável por planejar, desenvolver projetos disponíveis no mercado, em conformidade com a
legislação vigente; responsável por desenvolver juntamente com a Diretoria ações estratégicas envolvendo
todas as áreas do Planejamento e Projeto, como a Gerência de Controle e Avaliação (Indicadores e
Qualidade), Técnico Operacional e Obras da Instituição..

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Assessorar a Controladoria Interna avaliando procesos e rotinas administrativas;

e Acompanhar de acordo com as diretrizes implantadas pelo Controle Interno as ações desenvolvidas

pela área;
e Atuar na identificação dos processos dos setores da organização mapeando e adequando esses

procedimentos aos padrões estabelecidos;
e Elaborarrelatórios de indicadores de qualidade e apresentá-los ao Controller Interno;
e Conferir, de acordo com as diretrizes implantadas os processos referentes a aquisições, contratações

de serviços, contratações de pessoas e outros;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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“FUNÇÃO:GERENTEEEDE PLANI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CAR O:

É responsável por planejar, desenvolver projetos disponíveis no mercado, em conformidade com a

legislação vigente; responsável por desenvolver juntamente com a Diretoria ações estratégicas envolvendo
todas as áreas do Planejamento e Projeto, como a Gerência de Controle e Avaliação (Indicadores e
Qualidade), Técnico Operacional e Obras da Instituição..

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Acompanhar de acordo com as diretrizes implantadas pela Diretoria as ações desenvolvidas pela sua

área;
e Planejar e propor ações estratégicas voltadas para área de Planejamento e Projeto da empresa;

e Colaborar na Fixação de políticas e diretrizes da organização, em relação ao planejamento e

desenvolvimento de novos projetos;
e Planejar e desenvolver a inovação das ações da Organização, atendendo às necessidades de seu

público alvo;
e Recomendar à Diretoria, a adoção, pela Empresa, de princípios gerais, políticas, diretrizes, programas,

processos, normas, práticas e procedimentos relacionados com as atividades pelas quais é

responsável;
e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DOCARGO:
>: 6 RENTEPEDAGOGIC

DESCRIÇÃOSUMÁRIA DO CARGO:

CODIGOCBO:1426-05

 

Responder pela coordenação, supervisão, mediação e articulação de todas as ações educacionais, com

vistas à adequada aplicação das diretrizes de Educação Profissional e Tecnológica no processo de
elaboração, desenvolvimento e execução dos cursos ofertados; Promover ações que propiciem o contínuo
desenvolvimento da rede de ensino, em consonância com as metas e objetivos estabelecidos para as
Instituições de Educação Profissional.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Participar do planejamento estratégico da instituição e de suas Unidades de Ensino Educação

Profissional;

e Liderar a equipe de Coordenadores da área de Ensino/Pedagógica de todas as unidades, bem como a
equipe de assessores, assistentes e auxiliares da área;

e Gerenciar e acompanhar as atividades pedagógicas, tomando decisões de caráter gerencial,

operacional e logístico necessárias ao desenvolvimento dos cursos;
e Gerenciar, acompanhar e supervisionar as atividades e os controles acadêmicos, as atividades de

capacitação e atualização, bem como reuniões e encontros;

e Planejar e coordenar a execução da seleção de profissionais pedagógico-administrativo, por meio de

processo seletivo simplificado;

e Assessorar a Diretoria Técnica, bem como os Institutos, de modo a garantir a execução dos cursos
ofertados, viabilizando as condições materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento;

e Assessorar a Diretoria Técnica na tomada de decisões administrativas e logísticas, tendo por objetivo
garantir a infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades, bem como na gestão dos

materiais didático-pedagógicos;

e Supervisionar o desenvolvimento dos cursos e as atividades acadêmicas de docentes e discentes, com

vistas a identificar eventuais dificuldades a fim de preservar a eficácia dos mesmos;

e Assessorar a Diretoria Técnica quanto às informações sobre o andamento e execução dos cursos;

e Interagir com as áreas acadêmicas das Unidades de Educação Profissional na organização da oferta de

cursos em conformidade com Guia de Cursos de Formação Inicial e Continuada e Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos e Tecnológico;

e Supervisionar a adequada aplicação das diretrizes de Educação Profissional e Tecnológica no processo
de elaboração, desenvolvimento e aplicação dos cursos ofertados;

e Planejar a organização e execução de encontros pedagógicos, atividades de formação e de práticas

profissionais;

e Analisar e propor adequações, ajustes, supressões e acréscimos aos projetos políticos pedagógicos e

regimento interno, para conferir atendimento aos preceitos legais e diretrizes da educação profissional;

e Propor adequação ao desenho curricular do curso, na estruturação do itinerário formativo, bem como

apontar alternativas didático-pedagógicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil profissional
de conclusão e das competências a serem construídas;

e Receber e condensar informações de todos os cursos referentes a oferta, matrícula, sucesso e à

evasão dos alunos;
e Interagir com a comunidade e setor público;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre
que necessário;

e Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre
que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário

36



PLANO DE CARGOSE SALÁRIOS - 2020
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FUNÇAO: GERENTE DEEAD

 

“copio cBo:4144-05

 

  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

Responderpela coordenação, supervisão, mediação e articulação de todas as ações de educação a
distância, com vistas à adequada aplicação das diretrizes de Educação Profissional e Tecnológica no

processo de elaboração, desenvolvimento e execução dos cursos a distância ofertados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Participar do planejamento estratégico da instituição e de suas Unidades de Ensino Educação

Profissional;
Liderar a equipe de Coordenadores da área de Educação a Distância, bem como a equipe de

assessores, assistentes e auxiliares da área;

Gerenciar e acompanharas atividades da área de Educação a Distância, tomando decisões de caráter

gerencial, operacional e logístico necessárias ao desenvolvimento dos cursos;

Gerenciar, acompanhar e supervisionar as atividades e os controles acadêmicos, as atividades de
capacitação e atualização, bem comoreuniões e encontros de Educação a Distância;
Assessorar a Diretoria Técnica, bem como os Institutos, de modo a garantir a execução dos cursos a

distância ofertados, viabilizando as condições materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento;

Supervisionar o desenvolvimento dos cursos a distância e as atividades acadêmicas de docentes e

discentes, com vistas a identificar eventuais dificuldades a fim de preservara eficácia dos mesmos;

Assessorar a Diretoria Técnica quanto às informações sobre o andamento e execução dos cursos a

distância;
Interagir com as áreas acadêmicas das Unidades de Educação Profissional na organização da oferta
de cursos a distância em conformidade com Guia de Cursos de Formação Inicial e Continuada e

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Tecnológico;
Supervisionar a adequada aplicação das diretrizes de Educação Profissional e Tecnológica no

processo de elaboração, desenvolvimento e aplicação dos cursos a distância ofertados;

Propor adequação ao desenho curricular dos cursos a distância, na estruturação doitinerário formativo,

bem como apontar alternativas didático-pedagógicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil

profissional de conclusão e das competências a serem construídas;

Receber e condensar informações de todos os cursos a distância referentes a oferta, matrícula,

sucesso e à evasão dos alunos;

Verificar o bom andamento doscursos a distância;

Participar do processo de avaliação dos cursos a distância, em suas múltiplas dimensões;

Participar de encontros e reuniões quando convocado;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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OCUPACIONALIl:ADMINISTRATIVO
TITULODO CARGO: GERENTE

O dads

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIADOCARGO:

Gestão dos contratos dos prestadores de serviços, assegurando o correto cumprimento dos mesmos,
atendendo àslegislações pertinentes fiscalização dos órgãos controladores.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Receber, analisar e validar, as notas fiscais de prestação dos serviços, juntamente com certidões,

relatórios e evidências dos serviços prestados das empresas com ou sem contrato;

e Receber as solicitações das unidades educacionais, de aditivos de contratos ou ampliação dos serviços

prestados, como disponibilidade de copiadoras, postos de vigilância e outros e providenciar o

atendimento;

e Analisar e validar os processos de compras, após serem aprovadas pela diretoria;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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GRUPOOCUPACIONALIl:ADMINISTRATIVO
TITULO DO CARGO: GERENTE copiGo CBO: 1144-05

FUNÇAO: GERENTEDETI Co
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

  

Elaborar projetos de implantação de sistemas, execução dos mesmos, desenvolvimento de soluções
tecnológicas, elaboração de integração de sistemas; Gestão da equipe de coordenadores, analistas, DBA,
assistentes e outros cargos pertinentes à área de TI; Atender às demandas dos usuários da Instituição.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Gerenciar e implantar os sistemas de gestão acadêmicos, ambiente visual de aprendizagem;

Gerenciar e treinar usuários na utilização dos sistemas da organização;

Gerenciar equipe de Help Desk que atende aos usuários;

Gerenciar desenvolvimento de soluções tecnológicas e/ou softwares que garantam as melhorias dos

processos de gestão e outros;

e Gerenciar e aprovar, as solicitações quando confirmada a necessidade, compras ou substituições de

equipamentos da área de TI;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DO

“FUNÇAO:GERENTEDEDIT|
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

CODIGO CBO
   

 

Responsável por desenvolver juntamente com a Diretoria Técnica ações estratégicas de Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica, incluindo planejamento, coordenação, execução e avaliação de projetos e atividades

relacionados à inovação tecnológica, investimento, desenvolvimento, manutenção e segurança em

tecnologia da informação..

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Propor e implementar junto à Superintendência fluxo de tramitação e Procedimentos Operacionais
Padrões para os projetos de pesquisas, com ênfase na Pesquisa Tecnológica a serem executados no

âmbito do DIT, em consonância com as políticas da Rede Itego/SEDI;
e Identificar e incentivar oportunidades de pesquisa no âmbito dos Arranjos Produtivos Locais (APLs),

e Identificar as demandas para capacitação na área da gestão da Inovação; Desenvolvimento

Tecnológico e Pesquisa Cientifica;
e Monitorar as pesquisas desenvolvidas no âmbito do DIT para que atendam aos princípios e diretrizes

éticas de proteção aos sujeitos;

e Gerir ações de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de forma a promover a efetividade e a

governança, em consonância com as diretrizes do Contrato de Gestão;

e Propor ações de estímulo à pesquisa;

e Articular junto com a Gerência de Ensino e Gerência Administrativa a avaliação financeira dos projetos

a serem desenvolvidos no âmbito do DIT;
e Criar e coordenar a comissão de avaliação de pesquisa de acordo com as diretrizes institucionais;
e Subsidiar a Gerência Pedagógica com informações sobre projetos de pesquisa em desenvolvimento;

e Promover de forma integrada aos cursos da Rede Itego, ações que induzam e estimulem a pesquisa

científica e inovações tecnológicas;
e Articular junto à Gerencia Pedagógica ações de estímulo à pesquisa e inovação tecnológica;
e Articular junto às instâncias do DIT, de forma a promover a adesão aos procedimentos operacionais

padrões relacionados aos processos de inovação e desenvolvimento;
e Realizar o monitoramento e execução orçamentária dos projetos de pesquisa;
e Fomentar discussão de políticas institucionais sobre publicação e depósito de patentes dos projetos de

pesquisa desenvolvidos nos Itegos;
e Estimular a publicação e depósitos de patentes dos projetos de pesquisa desenvolvidos nos Itegos;

e Promover cursos de qualificação, capacitação e atualização da comunidade local em propriedade

intelectual, patentes e pesquisa científica;

e Identificar editais de fomento à pesquisa e inovação em tecnologia passíveis de concorrência por parte

dos grupos que desenvolvem pesquisa no âmbito da Rede Itego;
e Articular junto à Diretoria Técnica de forma a aportar e incorporar sugestões destinadas ao

aprimoramento contínuo da Rede Itego como campo deprática;

e Elaborar relatórios técnicos das atividades executadas;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário
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TITULO DO CARGO: GERENTE
FUNÇAO:GERENTEOPERACIONAL |
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO:

 

Gerenciar, acompanhar e fornecer todo suporte operacional necessário para o bom andamento das
atividades das unidades, incluindo: pessoal, tecnologia da informação, suprimentos em geral, manutenção
predial das unidades, almoxarifado, serviços gerais, transporte e obras.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Gerenciar, acompanhar e fornecer todo suporte operacional necessário para o bom andamento das

atividades das unidades,
e Solicitar e acompanhar os processos de aquisições de materiais em geral para as unidades;

e Solicitar a contratação de novos colaboradores, quando necessário, bem como de mão de obra

terceirizada para atender as demandas das unidades;

e Realizar reuniões com as Diretorias e Secretaria Acadêmicas, afim de alinhas as ações;

e Responsável pelo planejamento preventino de manutenção predial das unidades integrantes da

Regional 5;

e Acompanhar cronogramasfísico-financeiros das obrase reparos em andamento nas unidades;

e Responder pelo gerenciamento das áreas de serviços gerais, compras não produtivas e manutenção

de veículos das unidades;
e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
e Realizar atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário
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ENGrRA

 

Responsável pelo registro e guarda da documentação pertinente à vida escolar dos alunos regularmente
matriculados da unidade ITEGO e da execução e encaminhamento de outras ações a ele pertinentes.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Proceder à escrituração e guarda de toda documentação relativa à vida escolar dos alunos, segundo

legislação específica;
Zelar pela documentação da unidade Itego, mantendo-a atualizada e de fácil acesso;

Coletar, sistematizar e atualizar os dados acadêmicos e administrativos, referentes aos cursos de

Educação Profissional em todos os níveis e modalidades e dos serviços de DIT;

Manter atualizado o arquivo com o cadastro funcional dos funcionários da unidade;

Divulgar periodicamente os resultados e estatísticas do rendimento escolar e de DIT;

Efetuar matrícula e expedir históricos/diplomas e certificados de conclusão dos cursos ofertados pela

Instituição, procedendo aos seus devidos registros, inclusive no SISTEC, para os cursos técnicos de
nível médio;
Elaborar e validar junto à direção/coordenação administrativa o boletim de frequência dos servidores e
encaminhá-lo para a Unidade Gestora;
Assinar, juntamente com o Diretor, certificados, diplomas e históricos escolares e outros documentos
que envolvam sua responsabilidade funcional;

Acompanhar os atos de receber, expedir, distribuir, controlar e organizar o fluxo de correspondências e

protocolo da unidade;
Redigir e expedir toda documentação oficial, submetendo-a ao Diretor para assinatura;

Lavrar atas de reunião dos Conselhos Diretor e de outras reuniões quando convocado;

Articular-se, manter estreita comunicação com os demais setores do ITEGO e com o CENTEDUC;
Elaborar, propor, detalhar relatórios de desempenho dos serviços sob sua responsabilidade em
conjunto com a direção, CENTEDUC e demais setores relacionados;
Responsabilizar-se por realizar todos os registros nos diversos sistemas de monitoramento;

Substituir o Diretor em afastamentos eventuais, inferior a trinta dias;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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si

CODIGO CBO: 4101-05  TITULO DO CARGO: Cc
AO: COORDENADORADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃOSUMÁRIA:

 

Coordenar, organizar e controlar as atividades da área administrativa relativas à segurança patrimonial,

arquivo, limpeza, terceirizados, manutenção predial e áreas afins, definindo normas e procedimentos de
atuação para atender as necessidades e objetivos da empresa. Acompanhar e analisar indicadores de
desempenho, definindo planos, em conjunto com a equipe administrativa.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Coordenar, organizar e controlar as atividades da área administrativa relativas à segurança patrimonial,

arquivo, ouvidoria, secretaria, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção predial e áreasafins;

e Coordenar à equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e

processos da área administrativa;

e Desenhar as políticas e processos criando os fluxos da área;

Acompanhar e analisar todos os indicadores da área e criação de plano de ação de forma a garantir o

alcance das metas;

Tomardecisões com base em relatórios gerenciais;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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“CODIGO CBO: 4102-20

Coordenar e acompanhar a elaboração e atualização de relatórios mensais e trimestrais de bens, as

atividades de cadastro, classificação, identificação e inventário de bens patrimoniais da empresa, controlar

baixas. Realizar periodicamente consultas aos órgãos fiscalizadores e reguladores de serviços, verificando
possíveis alterações, providenciando novos documentos de forma preventiva diante de novas fiscalizações.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Coordenaratividadesrelativas a controle e organização dos bens patrimoniais e arquivo;

Coordenar a integração de toda movimentação de entrada e saída patrimonial, bem como baixas e
transferências;
Realizar a Expedição de documentos fiscais, de acordo com as normas e procedimentos

predeterminados do setor;
Coordenar e acompanharo trabalho de toda a equipe de pessoal da área de patrimônio distribuídas

pelas unidades;
Fazer o controle preventivo de eventos e ocorrências que possam afetar o patrimônio da Instituição;

Investigar casos de faltas de patrimônio;

Coordenar as escoltas de patrimônio, sempre que for necessário;

Calcular depreciação para atualizar em sistema o controle de ativo imobilizado;

Desenvolver e acompanhar os relatórios da área, exigindo sua devida atualização no prazo

determinado;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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“GRUPOOCUPA
TITULO DO CARGO:Co R

FUNÇÃO:COO JR

   

  

  
CODIGO CBO: 1424-005

DE o aum =

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Administrar fornecedores, negociar políticas comerciais, realizar busca de melhorias e liderar equipe.

Supervisionar requisições de compras de improdutivos, fazer cotações e adequações, gerar as ordens de

compras, efetuar confirmações de pedidos e realizar follow-up. Cuidar das análises de mercado,
desenvolvimento de novos fornecedores, procedimentos para colocação de pedidos de compras,
atendimento aos clientes internos, supervisionar a base de fornecedores locais, pesquisar fontes
alternativas de suprimentos, efetuar cotações de preços dos produtos a serem adquiridos e providenciar
aprovação de fornecedores, de acordo com o limite estabelecido pelas normas internas da empresa.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Recebere classificar as requisições de compras dos departamentos;

Organizar e monitorar o sistema de controle de compras em planilhas, emitindo relatórios;

Reunir-se com a gerência e funcionários de outros departamentos para ajudar a determinar as

necessidades de compras;

Contatar os fornecedores e negociar preços e condições de contratos de compras;
Manter arquivos por fornecedor com registros de entrega e pagamentos,
Manter-se atualizado com as tendências de mercado, novos produtos e as necessidades de materiais
e suprimentosda instituição;

Fazer recomendações a gerencia e funcionários da empresa sobre contratos com fornecedores,
Avaliar se os equipamentos e mercadorias recebidas estão em bom estado e efetuar as mudanças

necessárias;

Manter especificações de materiais e critérios para o fornecedor;

Encontrar novos fornecedores, negociar e contratar;
Monitorar a performance do fornecedor;

Resolver problemas relativos a fornecedores;

Atuar em projetos de redução de custos e análise de valor;

Encontrar e ajudar a implantar novas tecnologias e melhoramentos em processo;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: COORDENADOR! | CODIGOCBO: 4102535FUNÇAO:

 

COORDENADOR FINANCEIRO|

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Coordenar as tarefas diárias de ordem financeira, bem como contábeis, validar e atestar os processos de

pagamentos. Atenderàs solicitações dos diretores e gerencias das áreas.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Validare finalizar os processos de pagamentos do financeiro realizados no dia anterior;

Controlar lançamentos do fluxo de caixa;
Delegar aos assistentes da área, as tarefas diárias demandadas pelo fluxo de trabalho;

Organizar o arquivo físico dos documentos do setor;
Digitalizar os documentos e processos produzidos no setor;

Controlar os pagamentos das contas mensais e habituais, como água, luz, telefone internet,
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas,

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: COORDENADOR| o o É o copIGo«cBo: 1422-05

 

DESCI ERCOMARIA:

o o o

  

aHINISTRAÇAODEPESSOAL|

Analisar e executar todas as atividades de rotinas de pessoal, processando admissões, desligamentos,

cálculo de férias, 13º salário, alterações cadastrais, fechamento e conciliação de folha de pagamento,

lançamentos financeiros, guias de recolhimento de encargos e impostos trabalhistas. Controlar, lançar

benefícios, ponto eletrônico e transferências de funcionários..

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Entrar em contato com os novos colaboradores para solicitação de documentação para contratação,

através de meios de comunicação, sempre que necessário;

Fazer cadastro de dados dos colaboradores para registro de informações no banco de dados através
de sistemas interno, lançar demais dados no computador e sistema pertinentes a sua função, sempre

que necessário;
Controlar férias, horas extras, horas normais trabalhadas, documentação de empregados,

indenizações, FGTS, descontos e inclusões diversas na folha de pagamento, afastamentos, entradas

e saídas, pagamentos de benefícios, remuneração em geral;

Fazer solicitação de serviços de RPA coletando dados e enviando ao financeiro para efetuarem

pagamentos, sempre que necessários;

Fazer procedimentos relativos a admissão e demissão de empregados, tais como seguro-desemprego,

informações de admitidos e demitidos, FGTS, entrevistas de ligamento e desligamento de
empregados;
Fazer provisões de férias e de 13º salário referente a cada empregado, apresenta cálculos para a

contabilidade/financeiro;

Coordenar a entrega de contra-cheque e coleta de assinaturas dos colaboradores, para controle,

mensalmente;
Acompanhar folha de ponto e banco de horas para controle da assiduidade dos colaboradores, bem

como realizar apontamentos e levantamentos de horas trabalhadas, faltas, ocorrências e atrasos;

Fazer pedido e calcular os benefícios e vales-transportes dos empregados;

Acompanhar toda a legislação vigente no que diz respeito a obrigações sociais e modificações

salariais;
Receber e conferir todos os pagamentos feitos na folha de pagamento, a fim de certificar-se de seu

correto processamento;

Prestar aos empregadosinformações trabalhistas e previdenciárias;

Calcular férias, rescisões e indenizações para empregados demitidos;
Analisar, controlar e calcular todos os descontos para lançamento na folha de pagamento referente a

vales-refeições, transportes, férias, etc;

Fechare calcular as horas apontadas para lançamento em folha de pagamento;

Executar o preenchimento de guias de recolhimentos, impostos sindicais, encargos sociais etc,

Lançar as obrigações trabalhistas no sistema alimentando informações junto ao departamento

financeiro para liberação de pagamentos, sempre que necessário;

Emitir relatórios e enviar a contabilidade para contabilização das despesas e fechamento de

balancetes de forma física, mensalmente;
Emitir relatórios de provisão de férias, 13º e contingencia (rescisões) para cumprir obrigações junto à

Receita Federal de forma física, mensalmente;
Dar assessoria por parte da CLT junto ao RH da instituição para evitar ocorrências e problemas

judiciais futuros, sempre que necessário;

Elaborar a folha de pagamento dos colaboradores e RPA da instituição para apurar os encargos
sociais através de sistemas e programas, mensalmente;
Concluir o processo demissional e cálculo da rescisão para liberação dos direitos de colaboradores

desligados dainstituição, através de programas e documentos físicos, sempre que necessário;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DOCARGO: COORDENADOR| —

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

    

  
“CODIGOCBO: 2394-30
dm o Ra

 

DORDEINDICAD
ORES |

Monitorar e analisar os indicadores de desempenho por meio de relatórios gerenciais encaminhados pelos

departamentos da Instituição e das Unidades objeto do contrato de gestão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e
o
o

Atuar na análise, interpretação e consolidação de informações referentes ao conjunto de metas

estipuladas pelo CENTEDUC e seuscontratantes;
Desenvolver ferramentas e realizar o acompanhamento e atualização dos painéis de controle de

indicadores, metas e projetos;

Colaborar na elaboração da revisão do painel anual de metas de curto, médio e longo prazos,

Realizar auditorias internas, atendendo as solicitações de órgãos fiscalizadores e ao sistema de

qualidade, controle e avaliação;

Elaborar dados estatísticos sobre os projetos e ações planejadas (cronogramas, gráficos, tabelas);

Dar suporte técnico e administrativo à gerencia e diretoria da área de planejamento;

Compilar e organizar documentos para apresentação de contas aos contratantes a respeito de metas

pactuadas em contrato;

Realizar plano de tratamento de desvios para as metas e projetos ainda que os clientes estejam
geograficamente distantes;
Contribuir com a organização das ações para realização de planejamento estratégico trimestrais e

anuais;
Realizar acompanhamento das ações desdobradas do planejamento estratégico;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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JPO OCUPACIONALIl:ADMINISTRATIVO | ECcao
TITULO DO CARGO: COORDENADOR| CODIGO CBO: 2394-10

ENADORDEDESENVOLVIMENTO| E |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

  

  

 

Planejar, coordenar e executar projetos de Desenvolvimento de sistemas em Tecnologia da Informação da

Instituição, controlando, monitorando e orientando a equipe interna ou externa no que tange aos projetos de

desenvolvimento e ações de otimização e adequação nos sistemas da organização.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Coordenar o desenvolvimento de sistemas;
e Coordenar a equipe de desenvolvimento de sistemas, aplicando conhecimentos técnicos, utilizando

novas ferramentas e tecnologias da internet, orientando em soluções mais complexas, elaborando e

realizando levantamentos sobre informações e dados, para estudo e implantação de sistemas,

e Coordenar a equipe de desenvolvimento de sistemas, garantindo o cumprimento dos prazos e

requisitos dos projetos;
e Realizar a gestão dos projetos e delegar à equipe as atividades para o cumprimento do cronograma de

projeto;
Analisar os pedidos de melhorias e delegar à equipe a realização das atividades;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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JPACIONALIl:ADMINISTRATIVO| e and
TITULO DO CARGO:nda| CODIGO CBO: 2394-10

FUNÇÃO:COOR F E TEC ea pg
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Coordenar e acompanhar as atividades da área de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação,
assegurando a qualidade do atendimento prestado. Efetuar acompanhamento do atendimento ao cliente

desde a identificação das suas necessidades até resolução da solicitação. Fazer o acompanhamento do
atingimento de metas SLA. Acompanhar o preenchimento correto do sistema de chamados e da base de

conhecimento.

DESCRIÇÃO DEATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Coordenar e acompanharas atividades da equipe técnica de manutenção;

Realizar o acompanhamento do atendimento ao cliente, desde a identificação das suas necessidades

até a resolução da solicitação;
Elaborar relatórios gerenciais;
Fazer o acompanhamento do atingimento de metas SLA;
Acompanhar o preenchimento correto do sistema de chamados e da base de conhecimento;

Acompanhar o ranking de atendimento da equipe, quantidade de tickets abertos, em tratamento e

fechados, bem como as estatísticas dos tickets por motivo, ligações e chamados abertos fora do

horário de atendimento;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem comoa organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

copio CBO; aa05

 

Responsável pela produção e gestão da agenda das atividades culturais da Unidade , difundindo e

divulgando ações e projetosartísticos e culturais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Estabelecer relaçõesinstitucionais com agentes culturais;
Trabalhar conjuntamente com os Centros de Cultura do Estado de Goiás, onde houver, na elaboração

e ocupação de pautas na unidade;

Redigir os projetos e relatários de atividades, submetendo-os à Gerência Pedagógica;
Manter a articulação com órgãos de cultura e demais correlatas ao projeto;

Promover formação de parcerias com instituições que desenvolvam temáticas correlatas ao Projeto;

Promover o diálogo com estudantes e professores;
Promover o enconttro entre projeto pedagógico da unidade e as experiências culturais em comunidades
locais;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

  

Coordenar ações entre as unidades de Educação Profissional e os diversos setores da Organização,

intermediando e auxiliando no atendimento das demandas de modo a garantir o pleno desenvolvimento e

qualidade das ações propostas.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Fazer visitas técnicas para levantamento de informações junto as necessidades dos ltegos para

funcionamento do mesmo seguindo as normas da instituição, semanalmente.
Fazer relatórios recorrentes das visitas para solicitação dos requerimentos das ltegos através de

programas, sempre que necessário;
Prestar apoio aos Itegos fazendo intermediação entre a unidade gestora e os ltegos, para dar apoio

administrativo nas unidades através de visitas técnicas, sempre que necessário

Participar do planejamento estratégico da Instituição e de suas Unidades de Educação Profissional,
Participar na interação com as Prefeituras, com as Governanças Locais, com os Arranjos Produtivos
Locais, com o setor privado e outros, com vistas a buscar parcerias para levantamento de demanda e

oferta de cursos;
Promover a interação com as áreas acadêmicas e administrativas das Unidades de Educação

Profissional na organização da oferta de cursos em conformidade com o Guia de Cursos de Formação

Inicial e Continuada e Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Tecnológicos;
Colaborar na identificação novas demandas produtivas locais e regionais fortalecendo a atuação das

Unidades de Educação Profissional em sua área de abrangência;
Analisar as estruturas físicas e pedagógicas disponíveis e/ou necessárias à execução dos cursos a
serem ofertados em consonância com as áreas acadêmicas e administrativas;
Participar junto com os setores competentes na tomada de decisões administrativas e logísticas, tendo
por objetivo garantir a infraestrutura adequada ao desenvolvimento dos cursos, viabilizando as
condições materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento;

Contribuir com as Unidades de Educação Profissional em suas ações pedagógicas, desde a realização

de um evento, bem como necessidades de infraestrutura, logística, contratual, tendo em vista

assegurar o bom desenvolvimento e qualidade dos cursos ofertados;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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Responsável pela coordenação das atividades operacionais relacionadas ao Controle Interno da Instituição,

promovendosua integração de modoa garantir o pleno desenvolvimento e qualidade das ações propostas.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos, emitindo relatórios
sobre os mesmos;
Colaborar na interpretação e pronunciar-se em caráter orientador sobre a legislação concernente às
execuções orçamentárias, financeiras e patrimoniais;

monitorar a eficiência e a eficácia dos procedimentos de controle adotados pela Instituição, através do

processo de controladoria a ser realizado nas áreas meio e fim;

acompanhar o processo de planejamento e a elaboração do plano de alocação orçamentária;

propor melhoria dos sistemas de processamento eletrônico de dados da Instituição, com o objetivo de

aprimorar as atividades de controle;

dar ciência ao Controller Interno das irregularidades ou ilegalidades identificadas, visando à apuração
de responsabilidades;
Revisar sistematicamente os processos de contratação e aquisição, de Recrutamento e Seleção e

demonstrações financeiras , emitir parecer e submeter ao Controller Interno;

Elaborar periodicamente relatórios das verificações realizadas e fazer o acompanhamento contínuo

visando sanar as eventuais impropriedades identificadas;

Contribuir na divulgação aos diversos setores do CENTEDUC acerca das modificações e alterações

que venham a ocorrer nos procedimentos de gestão administrativa, financeira, orçamentária,

patrimonial e recursos humanos, objetivando a contínua atualização e aprimoramento das rotinas de

execução;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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Fornecer todo o suporte operacional as unidades; Acompanhar o trabalho dos prestadores de serviços

contratados para atender alguma demanda operacional da unidade; Detectar e resolver os problemas

operacionais da unidade, de manutenção predial, hidráulica, elétrica e de tecnologia da informação, quando
possível, ou solicitar a ordenação a contratação de profissionais capacitados para tal; Fazer os pedidos de

compras relacionados a área para encaminhar a coordenação; Levantar as demandas, necessidades da

unidade e ir em busca de soluções eficazes; Realizar a manutenção preventiva da área operacional da

unidade.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Fornecer todo o suporte operacional as unidades;
Acompanhar o trabalho dos prestadores de serviços contratados para atender alguma demanda

operacional da unidade;
Detectar e resolver os problemas operacionais da unidade, de manutenção predial, hidráulica, elétrica e

de tecnologia da informação, quando possível, ou solicitar a coordenação a contratação de
profissionais capacitados para tal;

Fazer os pedidos de comprasrelacionados a área para encaminhar a coordenação Administrativa;

Levantar as demandas, necessidades da unidade e ir em busca de soluções eficazes;

Realizar a manutenção preventiva da área operacional da unidade;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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CODIGO cBo:22394-05  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Responsável por promover ações para a cooperação e trocas de informações entre as empresas/produtores

do Arranjo Produtivo Local - APL e destas com instituições, buscando interagir com a comunidade local e
estimulando processos locais de desenvolvimento.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Realizar visitas e ações para mobilização e envolvimento de representantes de empresas/produtores e

instituições em torno da Governança do APL;

Elaborar projetos e executar ações de captação de recursos para o APL;

Organizar a participação de empresas/produtores do APL como expositores em feiras nacionais e

internacionais, bem como em missões técnicas nacionais e internacionais;

Promover ações para a cooperação e trocas de informações entre as empresas/produtores do APL e

destas com instituições, buscandointeragir com a comunidade local;
Coordenador ações de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de forma a promovera efetividade e a

governança, em consonância com as diretrizes do Contrato de Gestão;

Desenvolver ações para promovera divulgaçãoinstitucional do APL;
Promover cursos de qualificação, capacitação e atualização da comunidade local em propriedade

intelectual, patentes e pesquisa científica;

Coordenar a comissão de avaliação de pesquisa de acordo com as diretrizes institucionais;

Subsidiar a Gerência de Ensino e sede com informações sobre projetos de pesquisa em

desenvolvimento;
Promover de forma integrada aos cursos da Rede lItego, ações que induzam e estimulem a pesquisa

científica e inovações tecnológicas;

Identificar e incentivar oportunidades de pesquisa no âmbito dos Arranjos Produtivos Locais (APLs);

Identificar as demandas para capacitação na área da gestão da Inovação; Desenvolvimento

Tecnológico e Pesquisa Cientifica;

Monitorar as pesquisas desenvolvidas no âmbito do DIT para que atendam aos princípios e diretrizes

éticas de proteção aossujeitos;
Organizar reuniões da Governança e com as empresas/produtores do APL;
Fomentar discussão de políticas institucionais sobre publicação e depósito de patentes dos projetos de

pesquisa desenvolvidos nos Itegos;

Estimular a publicação e depósitos de patentes dos projetos de pesquisa desenvolvidos nos Itegos;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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Coordenar os processos de cotação de insumos laboratoriais, atendimento de clientes internos e externos,
na elaboração de relatórios de gerenciais. Coordenar e desenvolver práticas para o bom e pleno

funcionamento do setor, atendendo às demandas de aulas e exercícios práticos. Colaborar com a Gerência
na elaboração dos planos de cursose relatórios voltados a área do laboratório.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Coordenar asatividades dos laboratórios da unidade;

Coordenar o uso e disponibilização do laboratório, de forma a atender os docentes com seus alunos em

aulas práticas;

Realizar o levantamento de todos os bens patrimoniais que pertencem ao laboratório;

Fiscalizar a utilização de insumos e materiais necessários ao funcionamento do laboratório;

Coordenar a apliação das normas previstas no manual de uso e normas de segurança do ambiente,

aplicando ações de conservação e asseio;

Verificar e orientar regularmente os procedimentos de segurança e proteção aos usuários;

Atender a Gerência, nas suas solicitações no que diz respeito à gestão do laboratório;

Sugerir a Gerência melhoria para o desenvolvimento das atividades dos laboratórios;

Organizar os materiais e equipamentos dos laboratórios, sempre que necessário;

Participar da elaboração dos planos de curso voltados a área do laboratório;

Participar da elaboração e/ou revisão do Projeto Politico-Pedagógico e dos Planos de Cursos

desenvolvidos no âmbito do eixo tecnológico referente a natureza do laboratório sob sua
responsabilidade;

Elaborar relatórios mensais à gerência referente às práticas do laboratório;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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O Coordenador de Curso deve ser reconhecido no exercício de seu trabalho por sua atitude estimuladora,

proativa, participativa, articuladora. Deve empenhar-se para que seu Curso seja um êxito. Com o seu

trabalho ele faz com que os docentes e os discentes constituam um grupo dedicado e entusiasmado.

Responsável pela elaboração do projeto pedagógico curso, que deve ter seus objetivos e fundamentos

bem claros e definidos vinculando-o à missão da instituição de ensino e seus compromissos com a

qualidade do processo educacional, dos cursos superiores de tecnologia.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Revisar semestralmente o projeto pedagógico;
e Reunir-se com os docentes antes do início de cada período letivo para revisão final dos programas de

ensino, recapitulação e reforço da unidade das diretrizes conceituais do curso;
e Aprovar os planos de curso de cada disciplina, encaminhando-os à homologação dos órgãos

superiores.
e Acompanhamento da execução do calendário escolar dos cursos superiores de Tecnologia;

e Acompanhamento e fiscalização sistemática do cumprimento dos planos de curso de cada componente

curricular através dos diários de classe e entrevistas com professores e alunos;

e Fiscalizar rigorosamente as metodologias de ensino e de avaliação do processo de ensino
aprendizagem, conforme plano aprovado previamente.

e Fiscalizar e exigir o cumprimento dos calendários das avaliações e atividades exigidas aos alunos;

e Gerenciar as dificuldades encontradas no ensino das disciplinas nas áreas de:

didática e apoio pedagógico, recursos de informática em sala de aula, controles acadêmicos de
secretaria, diários de classe, etc;

e Apoio pedagógico aos alunos, facilitando acesso à biblioteca, internet, textos, registros acadêmicos,
reprografia, acompanhamento psicopedagógico, dentre outros;

e Fiscalizar a bibliografia indicada para cada disciplina, inclusive sua disponibilidade na biblioteca;
e Coordenar, sistematizar e encaminharas listas de aquisições bibliográficas;

e Estimular trabalhos complementares do curso, como: Palestras/seminários/congressos/cursos dentro e
fora da instituição/ciclos de debates, etc.;

e Estimular/controlar a frequência dos professores e alunos por meio de negociação antecipada com o

professor a reposição de suas faltas, criação de um banco de "aulas emergenciais" para eventuais

faltas de professores, controlar, pelo diário de classe, a frequência dos discentes (evasão,

trancamentos, cancelamentos);
e Orientar e acompanhar os monitores;

e Coordenaras atividades Estágio;
e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário
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O Coordenador Pedagógico é responsável, junto com a Gerência de Pedagógica, pelo suporte didático-

pedagógico do processo de ensino e aprendizagem, bem como pelo sistema de acompanhamento e
avaliação do currículo, propostas metodológicas, articulações de programas especiais de formação de
docente, estímulo ao desenvolvimento educacional e reconhecimento profissional.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Responsabilizar pela mobilização sensibilização e articulação institucional no processo de elaboração,

execução e revisão do Projeto Político Pedagógico bem como, dos demais documentosinstitucionais;

Promover estudos para manter os currículos sintonizados com as demandas sociais e do setor
produtivo;
Promover estudos e propor ações para implementar os fundamentos e princípios expressos nas

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e demais legislação pertinente;

Divulgar e fazer cumprir as normase diretrizes expressas para a Educação Profissional;
Realizar estudos para implantação de metodologias, adequadas ao desenvolvimento de currículos;
Realizar estudos para definir modelos e procedimentos de avaliação da aprendizagem;

Coordenar e supervisionar a elaboração de material didático-pedagógico para apoio ao

desenvolvimento da ação educativa;

Propor e desenvolver ações de capacitação continuada e em serviço para os docentes;

Coordenar e supervisionar o processo de estabelecimento de critérios de aproveitamento de

conhecimentos e experiências anteriores para prosseguimento de estudos;

Coordenar a elaboração dos planos de cursos de Formação Inicial e Continuada, de Qualificação, de

Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Superior, nas modalidades presencial e a distância,

bem como o Plano de Desenvolvimento Institucional/PPI;
Coordenar a implementação dos cursos autorizados pelo Conselho Estadual de Educação;
Coordenar as atividades de reformulação dos Planos de Curso, Projetos Pedagógicos dos Cursos
Superiores, Plano de Desenvolvimento Institucional/PPI;

Articular com a Equipe Tecnico-Pedagógica, Estágio e Egressos para o levantamento das demandas
sociais e do setor produtivo, locais e regionais, com vistas à orientação do planejamento da oferta de
cursos, bem como da reformulação dos respectivos planos;

Monitorar e avaliar o desenvolvimento das atividades pedagógicas do ITEGO;

Articular com os demais ITEGOSe instituições para fins para troca de experiências e cooperação;

Coordenar a execução das atividades pedagógicas propostas no Projeto Político Pedagógico;

Propor, de acordo com os resultados de estudos e pesquisas de mercado, a reformulação, inclusão e

extinção de cursos;

Elaborar em o Calendário Escolar e Acadêmico Escolar e Acadêmico em estreita vinculação com o

quadro docente e infraestrutura existente, para fins de garantir a otimização da equipe e submeter à

análise da Gerência Pedagógica;

Elaborar, propor, detalhar relatórios de desempenho dos serviços sob sua responsabilidade;

Estabelecer diretrizes para a distribuição, acesso, técnicas de manuseio dos equipamentos e mobiliário

por parte do corpo docente, e de distribuição e uso de insumos

Monitorar e subsidiar a preparação de documentos para os atos autorizativos de: autorização e

renovação de autorização de cursos e, de credenciamento e recredenciamento da instituição;

Estabelecer e desenvolver estratégias para atingimento das metas e resultados da área pedagógica
das unidades;

Coordenar a elaboração de material didático-pedagógico para apoio ao desenvolvimento da ação

educativa;

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades pedagógicas (avaliação de cursos, Avaliação

Institucional, entre outras);

Participar da avaliação docente emitindo relatórios;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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Responder juntamente como Gerefência de EAD. pela coordenação, supervisão, mediação e articulação
de todas as ações de educação a distância, com vistas à adequada aplicação das diretrizes de Educação

Profissional e Tecnológica no processo de elaboração, desenvolvimento e execução dos cursos a distância

ofertados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Controlar as planilhas de acesso dos alunos na plataforma, para controle por meio de sistemas e
programas e de forma física, semanalmente;

Coordenar a configuração da plataforma de cursos EaD por meio de sistemas próprios, para

recebimento de inscrições de alunos, diariamente;

Coordenara criação dos cursos a serem lançadosno sistema, para atender a demanda, de acordo com
a pesquisas vindas dos Itegos por meio de sistemas e meios de comunicação, sempre que necessário;

Coordenar, atualizar e dar manutenção aos cursos, conteúdos e acompanhar os alunos na plataforma

para atualização de dados, informações e matrículas, diariamente;

Coordenar material pedagógico, para ser adotado nos cursos de formação inicial e continuada, por

meio de sistemas, sempre que necessário e informar a Superintendência de Ensino, para validação

desses materiais;

Coordenar a elaboração de mini tutorias para solucionar eventuais problemas para usuários da

plataforma, por meio de programas e sistemas, sempre que necessário;

Acompanhar a equipe de tutoria com questões relativas a relatórios e estratégias contra evasão dos

alunos através de meios de comunicação, semanalmente;

Coordenar a elaboração de cadastros de alunos para cursos de EaD, a fim de efetivação de matrícula

por meio de sistemas, sempre que necessário;

Informar às Gerências de EAD e Pedagógica sobre os cursos ofertados, bem como, andamento destes,
mensalmente;

Participar dos programas de controle de evasão instituídos;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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   DESCRIÇÃOSUMÁRIA DO CARGO: |

Coordenar, desenvolver ações proativas que objetivem o melhor desempenho de Desenvolvimento de

Inovação Tecnológica; Apoiar no desenvolvimento de ações de cooperação e integração para
implementação de programas e projetos de inovação tecnológica; Acompanhar e avaliar projetos de
inovação tecnológica; Preparar, coordenar e oferecer cursos relacionados ao Desenvolvimento e Inovação
Tecnológica; Assessorar o Programa de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e Novas Formas,
Estruturação de projetos e processos; Mapear os laboratórios APLs, Conforme a distribuição geográfica e

seus contextos de atuação e de intervenção no setor produtivo local na transferência de tecnologia e

inovação; Estruturar portfólio de serviços tecnológicos e de consultorias técnicas, nas áreas de
conhecimento da instituição. Desenvolver atividade acadêmico-prática (APA).

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Contratar serviços de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) no âmbito da instituição e

gerenciar a qualidade desses serviços;

Efetuar o planejamento e a gestão de capacidade dos elementos de infraestrutura necessários ao
funcionamento dos serviços e soluções de Tl;

Identificar, implementar e administrar soluções de infraestrutura de TI para o desenvolvimento da

Instituição;

Instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e segurança, sistemas operacionais

e outros softwares básicos necessários ao funcionamento de serviços e soluções de TI;

Manter atualizadas as versões de todos os softwares e de componentes dos serviços e soluções de TI,

bem como gerenciar as respectivas licenças de uso e outros mecanismos que assegurem a

recuperação da instalação dos equipamentos centrais da rede e dos respectivos serviços;

Coordenar e promover o suporte e o atendimento adequados aos usuários de TI;

Promover, orientar e acompanhar, no que se refere à TI, a implementação da Política Corporativa de

Segurança da Informação;

Prover ambiente computacional adequado para desenvolvimento, teste, homologação, treinamento e

uso de serviços e soluçõesde TI;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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* CODIGO CBO:1422-05

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Coordenar atividades do departamento de recursos humanos e pessoal, como recrutamento e seleção de
pessoas, contratações, negociações trabalhistas, cargos e salários, benefícios, treinamento e
desenvolvimento, coordenando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. Promove eventos
de integração na Instituição e assessora a Gerência de recursos humanos em todas as atividades do

departamento.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Responder pelos trabalhos relativos a recrutamento, seleção, relações humanas e remuneração dos

empregados da empresa;

Coordenar e acompanhar o desempenho de seus subordinados;
Participar da elaboração do plano de cargos e salários;

Solicitar e/ou realizar pesquisas salariais quando necessário;
Assessorar o Gerente de recursos humanos no estabelecimento de normas e diretrizes referentes ao

setor;
Promover eventos de integração na Instituição;

Conferir e acompanhar toda a organização e elaboração dos serviços de documentação, registros,

folha de paga-mento e encargossociais do setor de pessoal;

Desenvolver projetos de treinamento de pessoal, através de levantamento de necessidade de cada

área, buscando parcerias com prestadores de serviço;

Coordenar e acompanhar Avaliação de desempenho e Pesquisa de clima organizacional;

Contribuir para a redução de custos da empresa, através da análise crítica das operações sob sua

responsabilidade, procurando alternativas para reduzir as despesas e evitando gastos desnecessários;

Organizar e acompanhar todas as etapas e documentações do processo do processo seletivo, bem

como a publica-ção do Edital no site e o extrato das vagas no Diário Oficial, sempre que necessário;

Organizar e arquivar toda a documentação do processo seletivo, sempre que necessário;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas,

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Conduzir e coordenar o controle de qualidade da organização, em cumprimento às diretrizes da Gerência.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Realizar auditorias internas e externas, elaborar normas e procedimentos e não conformidades de

qualidade;

e Coordenar e desenvolver análises pelo planejamento e sistematização das atividades relativas à área

de qualidade de acordo com a política definida pela empresa;

e Definir os controles preventivos, constatar e corrigir deficiências que possam surgir em equipamentos,

dispositivos ou máquinas, monitorar ações corretivas, atendimento a auditorias internas e externas,

administrar o uso de instrumentos de medição;

e Assessorar as áreas da empresa quanto à documentação da qualidade;

e Elaborar os manuais da qualidade, de organização, políticas, padronização visual e operacional de

normas e procedimentos, classificar os fluxos de abertura de não conformidades, indicando o padrão

de qualidade que a não conformidade se refere, vinculando a não conformidade ao documento

pertinente no sistema de gerenciamento eletrônico de documentação;

e Acompanhar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as ações,

cobrando os seus respectivos prazos, racionalizar os formulários planos e contínuos, a implantação de

modelos diversos atuando junto com as áreas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os
indicadores de qualidade, administrativo, elaborar os relatórios gerenciais;

e Monitorar periodicamente sua calibração e documentos pertinentes ao mesmo, registrar relatórios de
inspeção os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as áreas da empresa

quanto à documentação da qualidade;

e Coordenar e realizar auditorias internas e externas, elaborar de normas e procedimentos e não

conformidades de qualidade;

e Coordenar e desenvolver análises pelo planejamento e sistematização das atividades relativas à área
de qualidade de acordo com a política definida pela empresa;

e Definir os controles preventivos, constatar e corrigir deficiências que possam surgir em equipamentos,

dispositi-vos ou máquinas, monitorar ações corretivas, atendimento a auditorias internas e externas,

administrar o uso de instrumentos de medição;

e Elaborar os manuais da qualidade, de organização, políticas, padronização visual e operacional de

normas e proce-dimentos, classificar os fluxos de abertura de não conformidades, indicando o padrão

de qualidade que a não conformidade se refere, vinculando a não conformidade ao documento
pertinente no sistema de gerenciamento eletrônico de documentação;

e Acompanhar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as ações,

cobrando os seus respectivos prazos, racionalizar os formulários planos e contínuos, a implantação de

modelos diversos atuando junto com as áreas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os
indicadores de qualidade, administrativo, elaborar os relatórios gerenciais;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

e Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRIÇÃOSUMÁRIA:

Coordenar o desenvolvimento e preparação da organização para novos contratos e projetos disponíveis no

mercado e, ainda atender demandas da diretoria no que tange a boa gestão da organização em seus
contratos com seusparceiros públicos e privados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Coordenar e acompanhar os processos de seleção de membros associados;

Coordenara frota de veículos, quanto a sua utilização, manutenção e o consumo de combustível dos

mesmos;
Coordenar o controle de documentos referentes a organização, mandatos de associados eletivos, dos

conselhos de administração, fiscal, diretoria e conselhos específicos, certidões pessoais e suas

validades;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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Coordenar, acompanhar e monitorar a elaboração dos contratos celebrados pela empresa em relação à
documentação a ser exigida dos fornecedores, prazos e condições comerciais, documentação trabalhista e

previdenciária quando aplicável; fiscalizar e executar as atividades de análise dos contratos e da
documentação acessória, assegurando o cumprimento das obrigações pelas Contratadas; comunicar aos
Gestores solicitantes as não conformidades levantadas, de modo a subsidiar liberações de pagamentos e

propor sugestões de solução; coordenar o arquivamento físico dos contratos e sua respectiva

documentação, garantindo sua guarda em boas condições.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Coordenar, acompanhar e monitorar a elaboração dos contratos celebrados pela empresa em relação

à documenta-ção a ser exigida dos fornecedores, prazos e condições comerciais, documentação

trabalhista e previdenciária quando necessário;

e Fiscalizar e executar as atividades de análise do contrato e da documentação acessória, assegurando

o cumprimen-to das obrigações pelas Contratadas;

e Comunicar aos Gestores (solicitantes dos contratos) as não conformidades levantadas, de modo a
subsidiar libera-ções de pagamentos e propor sugestões de solução;

e Coordenaro arquivamento físico dos contratos e sua respectiva documentação, garantindo sua guarda

em boas condições, bem como seu acesso dentro dos prazos estabelecidos, quando necessário;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

 

conico cBo: 1144.05
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Coordenar e supervisionar a adequada aplicação das diretrizes de educação profissional e tecnológica no

processo de elaboração, desenvolvimento e aplicação dos cursos ofertados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

o
“
.

8
&

Coordenarcursos que sejam afins a sua formação acadêmica e profissional;
Monitorar e avaliar o desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos ofertados;
Apresentar periodicamente ao Coordenador Pedagógico, dados que possibilitem a monitoria e

avaliação do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos ofertados;

Monitorar a qualidade e a pertinência dos materiais didáticos dos cursos, bem como dos recursos
utilizados;
Auxiliar no processo de elaboração de materiais didáticos, tendo como função específica validar o

conteúdo produzido juntamente com o Coordenador de Conteúdo e o Coordenador de Curso;
Supervisionar e propor alternativas de melhoria nos processos de avaliação de aprendizagem dos

cursos;
Propor ações e medidas visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem;

Criar ementas, definir a Organização Curricular de cursos, elaborar documentos pertinentes ao
desenvolvimento dos cursos ofertados;
Propor adequação ao desenho curricular do curso, na estruturação do itinerário formativo, bem como

apontar alternativas didático-pedagógicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil profissional

de conclusão e das competências a serem construídas;

Elaborar, quando necessário, a planilha dos insumos necessários para a execução do conteúdo do

curso;]

Zelar pelo cumprimento do cronograma estabelecido para os componentes curriculares;

Coordenar,facilitar e apoiar a realização das Atividades Práticas Pedagógicas por parte dos alunos;
Atender às demandas administrativas internas cotidianas;
Elaborar projetos pedagógicos que atendam a demanda local;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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DESCRIÇÃO SUMÁRIADOCARGO:

TITULO DO CARGO:COORDENADOR Ta CODIGO CBO: 114405

 

EORDEOFERTASEDEMANDAS

  

Coordenar ações que propiciem o contínuo desenvolvimento da rede de ensino, em consonância com as

metas e objetivos estabelecidos para as Unidades de Educação Profissional, auxiliando na busca de

parcerias e atendimento as demandas locais e regionais, de modo a garantir o pleno desenvolvimento e

qualidade das ações propostas.

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e

Participar do planejamento estratégico da Instituição e de suas Unidades de Educação Profissional;
Assessorar na interação com as Prefeituras, com as Governanças Locais, com os Arranjos Produtivos

Locais, com o setor privado e outros, com vistas a buscar parcerias para levantamento de demanda e

oferta de cursos;

Auxiliar na interação com as áreas acadêmicas das Unidades de Educação Profissional na organização

da oferta de cursos em conformidade com o Guia de Cursos de Formação Inicial e Continuada e

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Tecnológicos;
Colaborar na identificação novas demandas produtivas locais e regionais fortalecendo a atuação das

Unidades de Educação Profissional em sua área de abrangência;

Levantar a demanda de oferta de cursos junto as Unidades de Educação Profissional;
Apresentar à Gerência Pedagógica a proposta para implantação de cursos nas Unidades de Educação
Profissional;
Analisar as estruturas físicas e pedagógicas disponíveis e/ou necessárias à execução dos cursos a

serem ofertados em consonância com as áreas acadêmicas e administrativas,
Participar junto com a Gerência Pedagógica na tomada de decisões administrativas e logísticas, tendo
por objetivo garantir a infraestrutura adequada ao desenvolvimento dos cursos, viabilizando as
condições materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento;

Assessorar as Unidades de Educação Profissional em suas ações pedagógicas, desde a realização de

um evento, bem como necessidadesde infraestrutura, logística, contratual, tendo em vista assegurar o
bom desenvolvimento e qualidade dos cursos ofertados;

Assessorar a Gerência Pedagógica quanto às informações sobre o andamento e execução dos cursos;
Planejar e coordenar junto à Gerência Pedagógica o levantamento de demanda de profissionais
pedagógico-administrativos;

Coordenar a medição, controle e reporte de indicadores de demanda e oferta de cursos;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;

66

 



  PLANO DE CARGOSE SALÁRIOS- 2020

 

    

   

“TITULO DO CARG
FUNÇÃO:

eA

RDEENADOR No

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

Organizar e entender a demanda de cursos de diferentes locais; implantar novos cursos conforme as

demandas, alinhando a necessidade de professores e de insumos aos cursos; desenvolver projetos

pedagógicos e elaboração de pré-projetos de atividades extras curriculares, dar suporte ao docente, bem
como no desenvolvimento destes como profissionais. Fazer o elo de comunicação entre professor e aluno

como também entre os docentes e a coordenaçãogeral.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Coordenar as equipes lotadas nos respectivos municípios, os quais as unidades mantem parcerias,

para que as atividades aconteçam de forma a atender com qualidade a comunidade local;

Acompanhar junto a coordenação pedagógica a elaboração do plano de curso;
Acompanhar junto a coordenação pedagógica a elaboração dos editais para matrícula de alunos nos
CUrSOS;
Visitar periodicamente as unidades de Cotecs e salas de extensão vinculadas;

Incentivar os coordenadores locais a buscar parcerias na região;
Acompanhar o desenvolvimento dos professores e alunos das unidades;
Desenvolverprojetos pedagógicos e elaboração de pré-projetos de atividades extras curriculares;
Fazer o elo de comunicação entre professor e aluno como também entre os docentes e a coordenação

geral;

Acompanhar o desenvolvimento das atividades administrativas;

Realizar o acompanhamento dosserviços prestados pelos terceirizados
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:

Coordenar a integração entre a Escola e a Comunidade, incluindo indústrias, prefeituras, empresas,

sindicatos entre outros. Realizar convênios e parcerias que possibilitem, sobretudo, a garantia dos meios e

condições necessárias à realização das práticas curriculares, com vistas a integração do aluno no mundo

de trabalho.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Coordenara articulação com atores internos a instituição para a definição de instrumentos que agilizem

e facilitem a integração escola- comunidade, a fim de subsidiar a área pedagógica na manutenção,

adequação e atualização dos currículos segundo as demandas do mundo dotrabalho;

e Organizar o sistema de integração escola-comunidade para a divulgação dos cursos e serviços

ofertados e para detectar oportunidades de parcerias e convênios;
e Promover, em estreita colaboração com a área pedagógica, a realização dos programas de supervisão

de estágio e visitas técnicas curriculares, atendendo as solicitações dos professores;
e Identificar e propor possíveis convênios com as empresas visando à realização de estágio;

e Promover encontros com egressos, empresas e profissionais;

e Realizar estudos e pesquisas para conhecimento de mercado, sobre oferta e demanda referente à
Educação profissional, visando subsidiar a área pedagógica — estudo de cenários;

e Propor a realização de eventos objetivando aproximar as estruturas comunitárias com o mundo do
trabalho, bem como responsabilizar-se pelos eventos internos que objetivem a manutenção elevada do

clima organizacional/relacional;

e Manter fiel registro e guarda da memória de todos os eventos realizados interna ou externamente;

e Promover e organizar, junto à área pedagógica, estágio de atualização de docentes nas empresas,
tomando por base programas ou projetos, previamente elaborados;

e Promover a realização de eventos e estudos sobre a evolução tecnológica e mudanças na organização

do trabalho;

e Organizar um sistema de informação, em intercâmbio com as empresas, a ser utilizado tanto pelos

alunos quanto pelos egressos, visando oportunizar estágios e/ou empregos;

e Realizar por diversos meios, intercâmbio junto aos empregadores, a fim de sensibilizá-los quanto à

importância da preparação e qualificação do trabalhador para a excelência das atividades realizadas
dentro da empresa;

e Articular-se com todosos setores da unidade;
e Manter estreita relação com o Sistema Nacional de Emprego de Goiás — SINE/GO e instituições

congêneres, visando a troca de informações cadastrais, oportunizando a colocação de alunos e

egressos no mercado de trabalho;

e Elaborar sistemática de acompanhamento de egressos, bem como promover a estruturação de um
banco de talentos na Instituição, procedendo à indicação dos egressos ao mercado de trabalho;

e Propor, planejar e executar as atividades de comunicação, por diversos meios, promovendo a

divulgação da instituição, tornando público e evidente suas ações de educação profissional e dos

serviços por ela prestados;

e Os procedimentos de comunicação, tanto internos quanto externos, devem respeitar as diretrizes da

Comunicação setorial, para veiculação de som, imagem ou outro elemento que envolva o Estado e a
Instituição;

e Propor, planejar e executar eventos internos, primando pela melhoria da integração da equipe e do

clima organizacional;
e Executar outras atividades que contribuam para a eficiência do trabalho e para a consecução dos

objetivos específicos da Instituição;

e Elaborar um dossiê/relatório com as ações realizadas na instituição;
e Articular com a imprensa em geral para divulgação das ações da instituição, encaminhando e

respondendo as demandas apresentadas;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

e Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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Coordenaras atividades da área, apoiando os empresários, nas diversas áreas de conhecimentos e

experiências, na oferta de iniciativas inovadoras, como incubadora, reproduzindo experiências e processos,

apresentando resultados que possam ser aplicados na empresa, oportunizando a redução de problemas e

aumento da eficiência de uma organização em pleno funcionamento.

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e
e
c
o

Coordenar as equipes lotadas nos respectivos municípios, os quais as unidades mantem parcerias,

para queas atividades aconteçam de forma a atender com qualidade a comunidade local;

Elaborar o Plano Estratégico da incubadora e orientar as empresas na elaboração de seus planos cs
individuais; E
Efetivaralianças estratégicas, acordos e convênios de interesse mútuo;
Promover contatos com universidades, governo, empresasda iniciativa privada e outros;

Planejar e executar compras de equipamentos e material de uso comum da incubadora; =
Estimular a integração entre seus funcionários e entre estes e os das empresas, criando um ambiente EE

propício à criatividade e ao associativismo e seguro ao desempenhoprofissional;

Promover e facilitar o intercâmbio dos empresários com pesquisadores de instituições de ensino,

pesquisa e financiadores;

Gerenciar a incubadora como um negócio;

Promover a capacitação dos empresários; a

Conduzir a incubadora com ética e honestidade;
Planejar e realizar a seleção de novos empreendimentos;
Acompanhar e avaliar o desempenho técnico-financeiro das empresas e da incubadora;

Redigir contratos, acordos, convênios e correspondências;
Organizar eventos de capacitação e de divulgaçãoinstitucional;

Promover a capacitação dos empresários;

Realizar negociações para obtenção de recursos;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre
que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CRRCO:
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Apoiar a coordenação em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que promovam o uso de novas

tecnologias, protocolos e aplicações dos temas pesquisados; Implantar grupos de trabalho e acompanhar o

desenvolvimento do projeto junto aos grupos de trabalho; Divulgar os resultados dos projetos de pesquisa e
promover a apresentação dos projetos de pesquisa em eventos; Colaborar na implantação de serviços

experimentais para diferentes comunidades de usuários.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Colaborar na interação com as gerencias e coordenação das Unidades de Ensino, afim de definir ações

e prioridades de envolvimentos de pesquisa, atendendo às demandas apuradas, quer sejam da própria

unidade de ensino, ou de clientes externos em que as unidades estejam com parcerias firmadas para

apoio de Pesquisa ou incubadora;
Atuar em conjunto com a área de incubadora, no sentido de ação complementar uma da outra, de

forma que a pesquisa subsidie as ações de projetos de empresas assistidas pela Incubadora;

Colaborar com as áreas docentes das unidades, no sentido de oferecer apoio e suporte no que diz

respeito a ação de pesquisa técnica e científica;

Desenvolver parcerias com o mercado local;

Desenvolver juntamente com a coordenação matérias de divulgação dos projetos e pesquisas da
Instituição;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário:
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Apoiar à área Administrativa via sistemas ERP de gestão financeira, fornecer suporte a outras áreas
administrativas, conforme demanda e diretrizes da organização.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Apoiar à área Administrativa e de contratos, via sistemas ERP de gestão financeira, fornecer suporte a

outras áreas administrativas, conforme demanda e diretrizes da organização;
e Conferir notas e documentação de todos os serviços prestados a instituição e despesas fixas,

lançando os dados no sistema para posterior aprovação contábil e liberação para pagamento do

financeiro, diariamente;

e Organizar a documentação, manutenção e atualização dos documentos contratuais para controle dos
dados, diariamente;

e Alimentar planilhas de todos os serviços prestados e despesas básicas para controle através de
programas, diariamente;

e Elaborar documentos referente a serviços emergenciais para cumprir as normas através de

programas, sempre que necessário;

e Fazer digitalização de todos os documentos lançados no sistema, diariamente;

e Fazer orçamentos de serviços da instituição para atender as demandas da intuição, sempre que

necessário;

e Acompanhar a locação e distribuição e gastos e controle em geral de frotas de carros para que haja
transporte seguro para uso dos diretores e coordenadores e demais parceiros, sempre que
necessário;

e Fazer cotação e acompanhamento dos processos de viagens de acordo com a demanda para
atendimento das atividades gestora e de parceiros, sempre que necessário;

e Acompanhar e cotar frotas e manutenção de carros para controle de entrada dos veículos sempre que

necessário;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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CODIGO CBO:4102-20
  

DESCRIÇÃOTr

Manter o controle e atualização dos bens permanentes que constituem o patrimônio da organização e os

bens em concessão de uso.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Realizar o levantamento dos bens patrimoniais da organização;
Realizar o balancete e comparação entre relatórios trimestrais de patrimônio;

Realizar o balanço anual;

Acompanhar os relatórios de movimentações patrimoniais das unidades,

Informar o órgão sobre as aquisições realizadas e a sua distribuição;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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CÓDIGO CBO: 4110-05

 

Apoiar nos processos de compras de insumos e bens de consumo para organização, segundo os critérios

definidos pela coordenação e gerência.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Receber as solicitações de compras, oriundas das gerências e coordenadores regionais;
Elaborar o mapa de triagem de urgência (alta, média, baixa) com justificativa;
Cadastrar os itens solicitados pelas respectivas unidades e com especificação de quantidade;

Inserir no sistema a solicitação de aquisição devidamente assinada pelo requisitante;

Promover pesquisas de mercado, mediante solicitações de orçamentos, de acordo com as descrições

das Solicitações de Compras ou dos Editais de Processos de Compras;
Produzir o mapa de cotação, com as solicitações dos orçamentos;
Obter as CNDs dos proponentes;
Solicitar autorização ao financeiro;
Executar as compras e cadastrar as informações de pagamento;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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DESCRIÇÃOSSUMÁRIA:

Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliam na
apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guiasde recolhimento e de solicitações, junto

a órgãos do governo. Emitem notas; realizam o arquivo de documentos.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Realizar conferência de documentos pagosjuntos ao sistema ERP e planilhas financeiras;
e Na falta da gerência ou coordenação realizar alguns pagamentos de notas de fornecedores,tributos e

salários;

e Elaborar planilha de controle de gastos da empresa;
e Elaborar planilhas financeiras diversas a pedido da diretoria;
e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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* CODIGOCBO: 4110-30
“FUNÇÃO:ASSESSO E
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Atuar na confecção do cadastro do trabalhador no sistema, emitir os contratos individuas de trabalho e
demais documentos de registro, enviar as unidades para coleta de assinaturas, atuar nas tarefas diárias da

área de Administração de Pessoal.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Conferir os documentos recebidos dos candidatos para contrato e lançar no sistema eletrônico, para

atender às determinações legais trabalhistas, diariamente ou conforme necessidade;
e Receber Carteiras de Trabalho e documentos relacionados para registro contratual e enviar para a

diretoria para contratação e finalizar o processo, sempre que necessário;

e Receber os documentos assinados pelos novos colaboradores, conferir as assinaturas e

encaminhamento ao arquivo, para manter toda a documentação de pessoas organizadas, diariamente

ou conforme necessidade;
e Preparar a documentação para pagamentos RPA enviando os dados para contabilidade e demais

departamentospara liberação do pagamento, sempre que necessário;

e Fazer a manutenção e conferência de ponto eletrônico, verificando inconsistências e necessidade de

ajustes, procedendo-as, conformeas diretrizes da organização, diariamente;

e Assessorar na realização de cadastro de dados dos colaboradores para registro de informações no

banco de dados através de sistemas interno, lançar demais dados no computador e sistema pertinentes

a sua função, sempre que necessário.;

e Assessorar no pedido e cálculos dos benefícios e vales-transportes dos empregados;
e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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DESCRIÇÃO SsERn

Controlar e manter organizada a produção de informações sobre os controles de indicadores de
desempenho, visando oferecer subsídios para ações da organização, no atendimento do contrato de

gestão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Elaborarrelatório de atividades doinstituto;
Avaliar a qualidade das informações geradas pelos departamentos para atendimento ao contrato de

gestão;
Monitorar e analisar os relatórios gerenciais encaminhados pelos departamentos e Rede ITEGO Lote 5;
Monitorar periodicamente a execução do contrato de gestão e elaborar relatórios para a diretoria;

Desenvolver ferramentas e dispositivos de controle das metas estabelecidas no contrato de gestão;

Atuar na análise, interpretação e consolidação de informações referentes ao conjunto de metas
estipuladas pelo CENTEDUCe contratante;

e Desenvolver ferramentas e realizar o acompanhamento e atualização dos painéis de controle de

indicadores, metas, projetos;

e Auxiliar na elaboração da revisão do painel anual de metas de curto, médio e longo prazo;

Realizar auditorias internas atendendo às solicitações de órgãos fiscalizadores e ao sistema de

qualidade;

Elaborar dados estatísticos sobre os projetos e ações planejadas (cronogramas, gráficos, tabelas);

Acompanhar os indicadores da empresa e efetuar apresentações gerenciais;

Dar suporte técnico e administrativo à gerência e diretoria da área de Planejamento e Projetos;

Compilar e organizar documentos para prestação de contas à Contratante a respeito de metas
pactuadas nos contratos com clientes;

e Realizar plano de tratamento de desvios para as metas e projetos ainda que as áreas clientes estejam

geograficamente distantes,
e Contribuir com a organização das ações para realização de planejamento estratégico bimestrais,

trimestrais e anuais;

e Realizar acompanhamento das ações desdobradas do planejamento estratégico do instituto, com o
objetivo de dar visibilidade antecipada a alta gestão do instituto de eventuais problemas encontrados;

e Realizar o mapeamento e automação de processos das áreas meio e fim em sistema de gestão;
e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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CODIGO CBO:2124-05

FUNÇAO: ASSESSOR DE j psp "

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Assessorar no desenvolvemento e implantação de sistemas informatizados dimensionando requisitos
efuncionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento,
especificando programas, codificando aplicativos. Aadministrar ambiente informatizado, prestar suporte
técnico Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecer soluçõespara ambientes informatizados e

pesquisar tecnologias em informática.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Estudar e dominar todas as funcionalidades dos sistemas;
Ministrar treinamento técnico aos usuários dos sistemas;

Receber as solicitações, abrir os chamados recebidos, registrando em sistema apropriado;

Prestar suporte continuado aos usuários de sistemas;

Participar do levantamento de necessidades e requisitos para desenvolvimento de novos sistemas;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

    

CODIGO CBO:2124-2

 

Assessorar na manutenção de redes de computadores, zelar pelo bom funcionamento de internet,
impressoras, providenciar solicitações de reparos de hadware quando necessário. Ministrar treinamentos aos
usuários do CENTEDUCe das unidades de ensino.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

s
o
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o
o
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é
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& Verificar ao iniciar as atividades do dia, o funcionamento da internet;

Supervisionar o funcionamento da rede física, a necessidade de modificações ou ampliações,

Manter o bom funcionamento do parque de hardware;

Ministrar treinamentos aos usuários do SGA - Sistema de Gestão Acadêmica;

Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de tecnologia;

Planejar e sugerir novosprojetos tecnológicos para a instituição;

Configurar o Servidor de dados da organização;
Criar e configurar login de acesso aos colaboradores;
Configurar e realizar a manutenção das redes lógicas, sejam físicas ou remotas;
Instalar novos pontos de internet cabeada conforme a necessidade;

Realizar a formatação de acordo com a especificação de cada máquina;
Realizar a implantação de novos softwares;

Configurar e Instalar o PABX;
Configurar e Instalar swith gerenciável, roteadores e RB;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DOCARGO: ASSESSOR I CODIGO CBO: 2124-2

 FUNÇAO:ASSES: E e o en

  

  

Assessora a Coordenação Cultural, ajudando na produção e gestão da agenda das atividades culturais da
Unidade. difundindo e divulgando ações e projetos artísticos e culturais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Assessorar a Coordenação Cultural na produção das atividades culturais;

Obter informações e dados para a elaboração dos de projetos e relatórios de atividades,

Agendarreuniões juntos aos órgãos de cultura;

Promover formação de parcerias com instituições que desenvolvam temáticas correlatas ao Projeto;

Promovero diálogo com estudantes e professores;
Promover o enconttro entre projeto pedagógico da unidade e as experiências culturais em comunidades
locais;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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“CODIGOCBO: 2124-2 |  

oSUMÁRIA:

Assessorar nas ações entre as unidades de Educação Profissional e os diversos setores da Organização.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Assessorar nasvisitas técnicas para levantamento de informações junto as necessidades dos Itegos para

funcionamento do mesmo seguindo as normasda instituição, semanalmente.

e Colher informações para a elaboração de relatórios recorrentes das visitas para solicitação dos
requerimentos das Itegos através de programas, sempre que necessário;

e Assessorar os Itegos fazendo intermediação entre a unidade gestora e os Itegos, para dar apoio

administrativo nas unidades através de visitas técnicas, sempre que necessário
e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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O: 2124-2

   

TULODOCARGORESE
FUNÇÃO:ASSESS
DESCRIÇÃO SUMARIA:

 

Assessorar todas as atividades do setor de Controladoria, dando suporte a gerência e coordenação no

controle das atividades financeiras e fiscais, da organização, assegurando ações assertivas; Assessorar os
diversos setores da organização no que tange a regularidade dos processos de acordo com as diretrizes
exigidas pelo Estado.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Assessorar as atividades de controladoria, fiscal e custos, mantendo-se atento aos aspectos legais,

fiscais e operacionais, assegurandoa fidelidade e regularidade dosrelatórios e demonstrativos contábeis;
e Assessorar os diversos setores da organização no que tange a regularidade dos processos de acordo

com as diretrizes exigidas pelo Estado;
e Acompanhar o desenvolvimento da equipe;

Acompanhar e assessorar o desenvolvimento de normas e procedimentos operacionais, visando

uniformidade nas rotinas práticas;

e Assegurar a maximização dos resultados e metas da empresa;
e Acompanhar a elaboração e montagem do orçamento empresarial e suas revisões periódicas, balanços

anuais da organização;

e Elaborar, conferir e enviar a coordenação relatórios mensais do setor;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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“TITULODOCARGO: ASSESSOR| CODIGO CBO:2124-2.
FUNÇÃO: ASSE ps -
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

  

     

 

Assessorar a Gerência Operacional, acompanhando e fornecendo todo suporte operacional necessário para o

bom andamento das atividades das unidades da Regional 5.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Receberas solicitações das Unidades da Regional 5 de materiais em geral para as unidades;
Recebere planejar preventivamente a manutenção predial das unidadesintegrantes da Regional 5;

Acompanhar cronogramasfísico-financeiros das obras e reparos em andamento nas unidades;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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O

TUDOCARGO: ASSESSOR!—ns É o o CODIGO c8o: 2124-2
FUNÇÃO:ASSE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

  

    

Acompanhar e assessorar as ações para a cooperação e trocas de informações entre as
empresas/produtores do Arranjo Produtivo Local - APL e destas com instituições, buscando interagir com a

comunidade local e estimulando processos locais de desenvolvimento.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

“
o
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o
e

q“
e

o“

Exerceratividades de apoio técnico à coordenação da Governança do APL;

Interagir com a comunidade/empresas, buscando estimular processos locais de desenvolvimento;

Realizar reuniões e encontros com as empresas/produtores do APL;
Elaborar atas das reuniões;
Elaborar e encaminharrelatórios técnicos a Coordenação mensalmente;
Elaborar material sobre os projetos de APL, bem comorealizar a divulgação do material nosite;
Manter atualizada a Agenda de Ações Transversais do APL;

Realizar compras do APL;

Apoiar na organização de eventos técnicos;

Desenvolver ações para promover a divulgação institucional do APL;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DOCARGO: ASSESSOR I

“FUNÇÃO: ASSESSO T
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

o    
  

 

coiso CBO: 2124.2.
a

 

Assessorar a coordenação nos processos de cotação de insumos laboratoriais, atendimento de clientes

internos e externos, na elaboração de relatórios de gerenciais. Colaborar e desenvolver práticas para o bom
funcionamento do setor. Manter o laboratório em pleno funcionamento, atendendo às demandas de aulas e
exercícios práticos. Assessorar na elaboração dos planos de curso e relatórios voltados a área do laboratório.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Assessor nasatividades dos laboratórios da unidade;

e Controlar a agenda de uso e disponibilização do laboratório, de forma a atender os docentes com seus

alunos em aulas práticas;

e Realizar o levantamento de todos os bens patrimoniais que pertencem ao laboratório;
e Elaborar para a coordenação a lista de compras de insumos e materiais necessários ao funcionamento

do laboratório;

e Aplicar as normasprevistas no manual de uso e normas de segurança do ambiente, aplicando ações de

conservação e asseio;
e Verificar e orientar regularmente os procedimentos de segurança e proteção aos usuários;

e Atender ao coordenador, nas suassolicitações no que diz respeito à gestão do laboratório;
e Sugerir a coordenação práticas de melhoria para o desenvolvimento das atividades dos laboratórios;

e Organizar os materiais e equipamentos dos laboratórios, sempre que necessário;

s Assessorar na elaboração dos planos de curso voltados a área do laboratório;

e Participar da elaboração e/ou revisão do Projeto Politico-Pedagógico e dos Planos de Cursos

desenvolvidos no âmbito do eixo tecnológico referente a natureza do laboratório sob sua
responsabilidade;

e Elaborarrelatórios mensais à coordenaçãoreferente às práticas do laboratório;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DO CARGO:ASS CODIGO CBO:2124-2
“FUNÇÃO:ASSESSORDECURSOSUPERIOR RR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Re RR

 

Assessorar o Coordenador de Curso Superior nas diversas atividades que compreende a execução,
planejamento, supervisão, monitoramento e execução do processo ensino-aprendizagem.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Assessorar o Coordenador do Curso Superior na organização da oferta e avaliação dos cursos

tecnológicos, técnicos e Formação Inicial e Continuada — FIC, nas modalidades presencial e EaD.
e Articular com as áreas acadêmicas contribuindo para o levantamento de demanda e na elaboração de

proposta de cursos

e Assessorar a coordenação do curso superior na elaboração de propostas de atividades interdisciplinares

para projetos educativos;
e Planejar e assessorar junto ao Coordenador Pedagógico a execução da seleção de docentes, elaborando

perfis a serem contratados conforme demanda;

e Analisar e acompanhar projetos de instituições de ensino de modo a identificar possíveis falhas ou

inovação no processo de ensino-aprendizagem;

e Assessorar na criação de novos temas de capacitações, recrutamento de facilitadores e planos de aulas

para docentes;

e Atuar como suporte à outras coordenações segundo orientações da Coordenação de Curso Superior;

e Assessorar o Coordenador de Curso Superior e contribuir na elaboração validação do Projeto Político
Pedagógico, do Projeto de Desenvolvimento Institucional, dos Planos de Curso, Plano de Ensino e do

Regimento Interno e outros documentosinstitucionais, bem como de suas revisões periódicas;
e Sugerir e participar de grupos de trabalho multidisciplinar na consecução de programas e projetos de

educaçãoprofissional;

e Assessorar os docentes no planejamento, execução e avaliação das suas atividades;

e Participar, em conjunto com as demais instâncias pedagógicas, de reuniões de estudo e trabalho,
visando a melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem, bem como das diretrizes

pedagógicas da instituição;

e Participar e acompanhar da execução dos encaminhamentos deliberados nas reuniões pedagógicas,

especialmente as realizadas pelos conselhos;

e Contribuir com a elaboração do calendário escolar;

e Definir em conjunto com a Coordenação Pedagógica a distribuição de atividades, responsabilidades, das

instâncias constituintes desta coordenação;

e Elaborar, em conjunto com a Coordenação Pedagógica, o quadro de atividades dos professores e
escalas de estágios, zelando pelo seu cumprimento;

e Assessorar a coordenação de curso superior na distribuição das salas por cursos e turmas;
e Assessorar a coordenação de curso superior no acompanhamento e avaliação dos casos de evasão,

indicando medidas de controle;
e Mediar e resolver problemas de indisciplina em salas de aula;

e Prestar assistência e orientação aos docentes e discentes e demais servidores da unidade escolar
quanto às atividades diárias no respectivo turno;

e Participar das reuniões e outros eventos promovidos pela Instituição;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que
necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre
que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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“FUNÇA:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
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Assessorar o Coordenador de Ensino/Pedagógico nas diversas atividades que compreende a execução,

planejamento, supervisão, monitoramento e execução do processo ensino-aprendizagem.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Assessorar o Coordenador Pedagógico na organização da oferta e avaliação dos cursos tecnológicos,
técnicos e Formação Inicial e Continuada — FIC, nas modalidades presencial e EaD;

e Articular com as áreas acadêmicas contribuindo para o levantamento de demanda e na elaboração de

proposta de cursos;
e Assessorar a coordenação pedagógica na elaboração de propostas de atividades interdisciplinares para

projetos educativos;

e Planejar e assessorar junto ao Coordenador Pedagógico a execução da seleção de docentes, elaborando
perfis a serem contratados conforme demanda;

e Analisar e acompanhar projetos de instituições de ensino de modo a identificar possíveis falhas ou
inovação no processo de ensino-aprendizagem;

e Assessorar na criação de novos temas de capacitações, recrutamento de facilitadores e planos de aulas

para docentes;

e Atuar como suporte à outras coordenações segundo orientações da Coordenação Pedagógica;

e Assessorar o Coordenador Pedagógico e contribuir na elaboração validação do Projeto Político
Pedagógico, do Projeto de Desenvolvimento Institucional, dos Planos de Curso, Plano de Ensino e do

Regimento Interno e outros documentosinstitucionais, bem como de suas revisões periódicas;

e Sugerir e participar de grupos de trabalho multidisciplinar na consecução de programas e projetos de

educação profissional;

e Assessorar os docentes no planejamento, execução e avaliação das suas atividades;

e Participar, em conjunto com as demais instâncias pedagógicas, de reuniões de estudo e trabalho,
visando a melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem, bem como das diretrizes

pedagógicas da instituição;
e Contribuir com a elaboração do calendário escolar;
e Definir em conjunto com a Coordenação Pedagógica a distribuição de atividades, responsabilidades, das

instâncias constituintes desta coordenação;

e Elaborar, em conjunto com a Coordenação Pedagógica, o quadro de atividades dos professores e

escalas de estágios, zelando pelo seu cumprimento;

e Assessorar a coordenação pedagógica na distribuição das salas por cursos e turmas;

e Assessorar a coordenação pedagógica no acompanhamento e avaliação dos casos de evasão, indicando
medidas de controle;

e Mediar e resolver problemas deindisciplina em salas de aula;

e Prestar assistência e orientação aos docentes e discentes e demais servidores da unidade escolar

quanto às atividades diárias no respectivo turno;
e Participar das reuniões e outros eventos promovidos pela Instituição;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que
necessário;

* Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre
que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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“TITULO DO CARGO: ASSESSORII CODIGO go 4131.10
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DESCRIÇÃO SUMARIA:

Assessorar o Coordenador de Tutoria a acompanhar e apoiar os processos de ensino e aprendizagem para
que haja interação entre professores e estudantes, tutores e estudantes, professores e tutores, estudantes e
estudantes, tanto em ambientesvirtuais como presenciais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Supervisionar as ações de articulação e envolvimento dos professores tutores com alunos por meio de

uso das mídias sociais e pela plataforma, acompanhando os acessos e as respostas aos contatos feitos

pelos alunos em tempo hábil;

e Apoiar os professores tutores na execução das disciplinas (componentes curriculares), no

desenvolvimento das atividades acadêmico-pedagógicas, garantindo a usabilidade das ferramentas

disponíveis no AVEA;

e Analisar com os professores tutores os relatórios relacionados aos cursos e às turmas e estabelece

planos de ação para os encaminhamentos necessários;

e Analisar as informações geradas nos momentos das atividades presenciais promovidas nas unidades
para encami-nhamentos e proposição de melhorias;

e Promover a disseminação de informações aos professores tutores, buscando o nivelamento das

informações;

e Desenvolver e manter cursos de capacitação online em serviço a todos os professores tutores

contratados, para a adequada utilização do ambiente virtual de ensino e aprendizagem - AVEA;

e Participar de grupos de trabalho multidisciplinar na consecução de programas e projetos de educação
profissional;

e Apoiar e realizar o upload, conforme demanda, de material para a plataforma Moodle;

e Participar de encontros e reuniões quando convocado;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DO CARGO: ASSESSORIl , CODIGO CBO: 2394-05

FUNÇADEA JRDEDIT—DESENVOLVIMENTO EINOVAÇÃOTECNOLOGICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

 

Assessorar a gerência e coordenação da área no desempenho de suas funções, atendendo pessoas (cliente
externo e interno), gerenciando informações, elaboram documentos, controlam correspondência física e
eletrônica, podem prestam serviços em idioma estrangeiro, organizam eventos e viagens, supervisionam
equipes de trabalho, gerem suprimentos, arquivam documentos físicos e eletrônicos auxiliando na execução

de suas tarefas administrativas e em reuniões.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Elaboração de Projetos;

Arividades diversas relacionadas a pesquisa e extensão;

Visitas de campo;

Entrevista com Produtoresrurais e locais;

Apoio ao processo de obtenção de fomentos;

Apoiar e supervisionar as ações demandadas pelas Superintendência, Gerência e Coordenação de DIT;

Implantar, controlar e orientar a aplicação e uso de softwares existentes no DIT;

Executar as diretrizes de gestão do DIT;

Participar, elaborar e executas seminários, oficinas, eventos técnicos;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DO CARGO: ASSESSOR y “copico CBO:2524-05 É
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Atuar na confecção do cadastro do trabalhador no sistema, emitir os contratos individuas de trabalho e
demais documentos de registro, enviar as unidades para coleta de assinaturas, atuar nas tarefas diárias da
área de Administração de Pessoal.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Dar suporte ao Plano de Cargos e Salários, cumprindo a determinação das rotinas de organograma,

para manutenção do mesmo diariamente;

Auxiliar no processo de recrutamento e seleção, através de rotinas internas, para preenchimento

quadro, sempre que necessário;
Dar suporte ao setor de Setor de Pessoal, através de rotinas internas, para cumprimento de processos

internos de folha de pagamento entre outros, mensalmente;
Colaborar no Controle, manutenção e apuração de ponto eletrônico, através de leitura dos dados

extraídos do registro de ponto, para lançamentos no sistema de folha de pagamento, sempre que
necessário;
Elaborar, aplicar, acompanhar e dar tratativas às pesquisas de clima organizacional, através de

ferramentas e mapas elaborados para este fim, para oportunizar manter o clima organizacional

adequado, segundo as diretrizes da gestão, sempre que necessário;

Receber as solicitações de contratação das unidades, através de documentos oficiais das unidades,
onde consta as necessidades de contratações, afim de preencher as vagas em aberto, diariamente ou

conforme demanda;
Publicar extrato das vagas no Diário Oficial do Estado, para dar ciência à comunidade, das vagas em
aberto, Elaborar o edital para a devida e correta contratação dos colaboradores solicitados, conforme
orientações da organização, diariamente ou conforme necessidade;

Publicar no site do CENTEDUC, o resultado da triagem afim de dar ciência aos participantes do

certame, garantindo transparência e oportunidade de apresentar recursos por parte dos candidatos

interessados, diariamente ou conforme necessidade;
Receber os recursos que chegarem, avaliar os possíveis questionamentos e dar a tratativa cabida, afim
de assegurar transparência e pleno direito aos candidatos participantes, diariamente ou conforme

demanda;

Receber e avaliar as documentações dos candidatos aprovados, conforme os prazos do edital, afim de

concluir o processe seletivo e encaminhar os candidatos aprovados à área de contratação e demais

formalidades, culminando no preenchimento das vagas ofertadas, conforme necessidade, diariamente
ou conforme demanda;
Atender contratações específicas, realizar entrevistas com os candidatos, aplicas testes de aptidões,

encaminhar os aprovados para contratação e preenchimento de vagas, periodicamente, conforme
necessidade;
Organizar a logística para aulas testes, em casos específicos, como docentes e músicos, para as

contratações, quando houver editais para estas funções, afim de preencher as vagas abertas, conforme

necessidade;

Publicar o resultado final dos certames e a convocação dos candidatos aprovados e que deverão

assumir a vaga no momento que forem chamados, dando ciência a todos os interessados, conforme
necessidade;

Atender telefone, responder enviar e receber email aos interessados em assuntos da área de Gestão

de Pessoas, dando bom andamento aos processos internos, diariamente;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que
necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas, sempre
que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULODO CARGO: ASSESSOR l . CODIGO CBO: 4110-10
“FUNÇÃO:ASSESS ADE as rece
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

  

Assessorar e colaborar na condução e coordenação do controle de qualidade da organização, em
cumprimento às diretrizes da Coordenação, Gerência e da Superintendência de Planejamento e Projeto.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Colaborar na realização auditorias internas e externas e na elaboração normas e procedimentos e não

conformidades de qualidade;

Monitorar periodicamente sua calibração e documentos pertinentes ao mesmo, registrar relatórios de

inspeção os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as áreas da empresa

quanto à documentação da qualidade;
Colaborar na elaboração de manuais da qualidade, de organização, políticas, padronização visual e

operacional de normas e procedimentos;

Acompanhar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as ações,

cobrando os seus respectivos prazos, racionalizar os formulários planos e contínuos, a implantação de

modelos diversos atuando junto com as áreas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os

indicadores de qualidade, administrativo, elaborar os relatórios gerenciais;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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CODIGOCBO:1115-10

 

DESCRIÇÃORR

Assessorar o Setor de Planejamento e Projeto nas ações pertinentes à área, analisando e alimentando
ferramentas de planejamento e controle.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Verificar as solicitações de compras e efetuar o cadastro para liberação da diretoria através de

documentos físicos, diariamente;
e Fazer cotações com fornecedores para análise da proposta que será mais viável para a instituição,

através de meios de comunicação, diariamente;

e Gerar solicitação de compras, mapa de cotação e enviar para diretoria para liberação do faturamento,

através de programas, sempre que necessário;

e Solicitar nota fiscal do fornecedor para liberação de pagamento através de meios de comunicação,

diariamente;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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GRUPOOCUPAC| :A TRATIVO o DD É
TITULO DO CARGO: ASSESSOR H coisoCBO: 4110-05
“FUNÇÃO:ASSESSOR DECONTRATOS | nn
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Assessorar o Coordenador de contratos nos contratos celebrados pela empresa em relação à documentação
a ser exigida dos fornecedores, prazos e condições comerciais, documentação trabalhista e previdenciária
quando necessário, bem como realizar análise do contrato e da documentação acessória e prazos

assegurando o cumprimento das obrigações pelas Contratadas.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Realizar análise do contrato e da documentação acessória e prazos, assegurando o cumprimento das

obrigações pelas Contratadas;

e Assessorar os contratos celebrados pela empresa em relação à documentação a ser exigida dos
fornecedores, prazos e condições comerciais, documentação trabalhista e previdenciária quando

necessário;
e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como da organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.

92



PLANO DE CARGOSE SALÁRIOS - 2020

 

FU

DESCRIÇÃO SUMARIA:

     

 

  
a,
ODIGO CBO: 4131-10

 

RR 

Assessorar a coordenação de eixo na adequada aplicação das diretrizes de educação profissional e

tecnológica no processo de elaboração, desenvolvimento e aplicação dos cursos ofertados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e
c
c
o
o
o

e
c

Assessorar no monitoramento e avaliação do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos

ofertados;

Assessorar o ITEGO junto com a coordenação de eixo no levantamento e busca de novas parcerias e

demandas;
Apresentar periodicamente ao Coordenador Pedagógico, dados que possibilitem a monitoria e
avaliação do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos ofertados;

Monitorar a qualidade e a pertinência dos materiais didáticos dos cursos, bem como dos recursos

utilizados;

Auxiliar no processo de elaboração de materiais didáticos;
Propor ações e medidas visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem;

Colaborar na criação de ementas, definição da Organização Curricular de cursos, elaborar
documentospertinentes ao desenvolvimento dos cursos ofertados;
Colaborar na adequação ao desenho curricular do curso, na estruturação do itinerário formativo, bem
como apontar alternativas didático-pedagógicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil
profissional de conclusão e das competências a serem construídas;

Elaborar, quando necessário, a planilha dos insumos necessários para a execução do conteúdo do

curso;
Zelar pelo cumprimento do cronograma estabelecido para os componentes curriculares;

Apoiar a realização das Atividades Práticas Pedagógicas por parte dos alunos;

Atender às demandas administrativas internas cotidianas;

Elaborar projetos pedagógicos que atendam a demanda local;

Colaborar na elaboração da proposta de implantação de cursos;

Auxiliar na elaboração de relatórios sobre o planejamento da oferta e das atividades de ensino;
Assessorar na avaliação de aceitação e resposta dos alunos em relação ao conteúdo ministrado, e a
didática utilizada;

Assessorar na avaliação de desempenho dos Professores;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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Assessorar as ações que propiciem o contínuo desenvolvimento da rede de ensino, em consonância com as
metas e objetivos estabelecidos para as Unidades de Educação Profissional, auxiliando na busca de
parcerias e atendimento as demandas locais e regionais, de modo a garantir o pleno desenvolvimento e
qualidade das ações propostas.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Assessorar no planejamento estratégico da Instituição e de suas Unidades de Educação Profissional;

Assessorar na interação com as Prefeituras, com as Governanças Locais, com os Arranjos Produtivos

Locais, com o setor privado e outros, com vistas a buscar parcerias para levantamento de demanda e

oferta de cursos;
Assessorar na interação com as áreas acadêmicas das Unidades de Educação Profissional na

organização da oferta de cursos em conformidade com o Guia de Cursos de Formação Inicial e

Continuada e Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Tecnológicos;
Assessorar as Unidades de Educação Profissional em suas ações pedagógicas, desde a realização de

um evento, bem como necessidades deinfraestrutura, logística, contratual, tendo em vista assegurar o
bom desenvolvimento e qualidade dos cursos ofertados;

Assessorar a Gerência Pedagógica quanto às informações sobre o andamento e execução dos
Cursos;
Planejar e coordenar junto à Gerência Pedagógica o levantamento de demanda de profissionais
pedagógico-administrativos;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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CODIGO CBO:2521-05
ens  

Assessorar o Coordenador de Cotec nas diversas atividades administrativas e pedagógicas do Cotec.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Assessorar os docentes no planejamento, execução e avaliação das suas atividades;

Participar de reuniões de estudo e trabalho, visando a melhoria contínua do processo de ensino e

aprendizagem, bem comodas diretrizes pedagógicas da instituição;

Sugerir ações educacionais coerentes com as necessidades da comunidade local e do mundo do
trabalho;

Colaborar no processo de controle da distribuição, acesso, guarda e manuseio de insumos,

equipamentos e mobiliário por parte do corpo docente e administrativo, enquanto materiais destinados

ao processo de ensino e aprendizagem;
Acompanharo funcionamento das aulas e atividades, conforme horários estabelecidos, disciplinando e

orientando a circulação dos alunos no interior da unidade escolar, inclusive o controle de entrada e
saída das salas de aula em horário de atividades acadêmicas, bem como em horários de intervalo e

recreação;
Mediar problemas de indisciplina em salas de aula;

Orientar o cumprimento das atividades ligadas à rotina escolar;
Orientar o fiel cumprimento dos horários de aula;
Prestar assistência e orientação aos docentes e discentes e demais colaboradores da unidade escolar
quanto às atividades diárias no respectivo turno;

Zelar pela disciplina dos alunos e pelo cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar;

Registrar as infrações cometidas pelos alunos e as medidas adotadas, bem como registrar quaisquer

outras ocorrências em seu turno de trabalho;

Auxiliar no acompanhamento e controle de todas as atividades referentes ao cotidiano escolar;
Fazer atendimentos à comunidade interna e externa à unidade escolar;

Participar das reuniões e outros eventos promovidos pela Instituição;

Auxiliar no recebimento de documentação dos Processos Seletivos de Pessoal;
Auxiliar nos processos de elaboração e encaminhamento das contratações de colaboradores;

Elaborar documentos relacionados à administração, como solicitação de diárias, cotações, documento

de sessão de uso, entre outros;

Vistoriar e acompanhar serviços de conservação das instalações físicas da instituição, identificando

problemas de funcionamento das redes elétrica, hidráulica e de esgotamento sanitário e notificar sua

existência/ocorrência à Coordenação;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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Assessorar o Coordenador de Integração na integração entre a Escola e a Comunidade, incluindo
indústrias, prefeituras, empresas, sindicatos entre outros. Elaborar documentos de convênios e parcerias de

forma a atender todosos requisitos legais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Organizar o sistema de integração escola-comunidade para a divulgação dos cursos e serviços

ofertados e para detectar oportunidades de parcerias e convênios;

Subsidiar a Coordenação pedagógica com informações para retroalimentar os currículos;

Organizar, em estreita colaboração com a área pedagógica, a realização dos programas de supervisão

de estágio e visitas técnicas curriculares, atendendo as solicitações dos professores;

Manterfiel registro e guarda da memória de todos os eventos realizados interna ou externamente;
Dar suporte na realização de eventos e estudos sobre a evolução tecnológica e mudanças na

organização do trabalho;

Alimentar sistema de informação, em intercâmbio com as empresas, a serutilizado tanto pelos alunos
quanto pelos egressos, visando oportunizar estágios e/ou empregos;

Manter estreita relação com o Sistema Nacional de Emprego de Goiás — SINE/GO e instituições

congêneres, visando a troca de informações cadastrais, oportunizando a colocação de alunos e
egressos no mercado de trabalho;
Elaborar sistemática de acompanhamento de egressos, bem como promover a estruturação de um
banco de talentos na Instituição, procedendo à indicação dos egressos ao mercado de trabalho;
Executar as atividades de comunicação, por diversos meios, promovendo a divulgação da instituição,
tornando público e evidente suas ações de educação profissional e dos serviços por ela prestados;

Os procedimentos de comunicação, tanto internos quanto externos, devem respeitar as diretrizes da

Comunicação setorial, para veiculação de som, imagem ou outro elemento que envolva o Estado e a
Instituição;

Propor, planejar e executar eventos internos, primando pela melhoria da integração da equipe e do

clima organizacional;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DOCARGO: ASSESSOR [ copIGo CBO: 3341-10
“FUNÇÃO:ASS UBADORA| Ra a
DESCRIÇÃO SUMARIA:

  

Prestar apoio ao Coordenador e Gerente, nas ações de apoio aos empresários, nas diversas áreas de

conhecimentos e experiências, organizando, alimentando sistema, controlando agendas de trabalhos,

redigindo documentos e demais ações de apoio à iniciativa incubadora.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Colaborar com a Gerência e Coordenação na Elaboração de Plano Estratégico da incubadora

prestando apoio às empresas na elaboração de seus planosindividuais;

Realizar contatos com universidades, governo, empresas da iniciativa privada e outros;

Executar compras de equipamentos e materiais de uso comum da incubadora, conforme solicitação da

coordenação e gerência;
Praticar a integração entre os funcionários da Unidade e os das empresas assistidas, estabelecendo

um ambiente propício à criatividade e ao associativismo e seguro ao desempenhoprofissional;

Facilitar o intercâmbio dos empresários com pesquisadores de instituições de ensino, pesquisa e

financiadores;
Conduzir os processos de incubadora com ética e honestidade;
Colaborar na redação de contratos, acordos, convênios e correspondências;

Organizar eventos de capacitação e de divulgação institucional;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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“CODIGOCBO:1426-05

  
DESCRIÇÃO SUMARIA:

Apoiar a coordenação em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que promovam o uso de novas

tecnologias, protocolos e aplicações dos temas pesquisados; Implantar grupos de trabalho e acompanhar o
desenvolvimento do projeto junto aos grupos de trabalho; Divulgar os resultados dos projetos de pesquisa e
promover a apresentação dos projetos de pesquisa em eventos; Colaborar na implantação de serviços

experimentais para diferentes comunidades de usuários.

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Colaborar na interação com as gerencias e coordenação das Unidades de Ensino, afim de definir

ações e prioridades de denvolvimentos de pesquisa, atendendo às demandas apuradas, quer sejam

da própria unidade de ensino, ou de clientes externos em que as unidades estejam com parcerias

firmadas para apoio de Pesquisa ou incubadora;

e Atuar em conjunto com a área de incubadora, no sentido de ação complementar uma da outra, de
forma que a pesquisa subsidie as ações de projetos de empresas assistidas pela Incubadora;

e Colaborar com as áreas docentes das unidades, no sentido de oferecer apoio e suporte no que diz

respeito a ação de pesquisa técnica e científica;

e Desenvolver parcerias com o mercado local;
e Desenvolver juntamente com a coordenação matérias de divulgação dos projetos e pesquisas da

Instituição;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

e Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULOO DOCARGO; ASSISTENTEI

 

DESCRIÇÃOSUMÁRIA: |

 

NISTRATIVO

 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem

fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de

documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na
concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências,
prospectando clientes nas comunidades.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Prestar apoio administrativo em atividades relacionadas à organização e execução de tarefas que

envolvam função de suporte; controlar o recebimento, conferência e distribuição dos processos

administrativos; controlar o recebimento e expedição de malotes e documentos; fornecer as certidões

requisitadas; encaminhar à imprensa oficial e/ou privada documentos e atos administrativos para a

devida publicação; organizar e manter os cadastros atualizados; prestar infor-mações em processos

administrativos e digitar textos;

Atender ao público interno e externo;

Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações;

Prepararrelatórios e planilhas diversas;

Elaborar levantamentos de dados e informações; arquivar sistematicamente documentosda área;
Participar de projetos na área administrativa ou outras;

Efetuar registro, preenchimento de fichas, cadastro, formulários, requisições de materiais, quadros e

outros similares;

Elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de
serviços, boletins e formulários;
Manter organizado e/ou atualizar arquivos, fichários e outros, promovendo medidas de preservação do
patrimônio documental;

Auxiliar na organização e promoções de eventos da instituição;

Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos no

almoxarifado ou em outro local designado;

Ajudar no zelo dos equipamentosde trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DO CARGO:ASSISTENTE, na | “CODIGO CBO: 4102-20
FUNÇÃO:ASS   

 

DESCRIÇÃO SUMARIA:

Levantar as informações dos bens patrimoniais, estados dos itens e acompanhamento de todos os bens das
Unidades, manutenção das informações no sistema.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Realizar a contagem dos itens patrimoniais;

Alimentar o sistema de gestão de patrimônio;

Elaborar relatório de patrimônio das unidades;

Elaborar e alimentar o Relatório Anual - balanço anual;
Realizar a solicitação de diárias ao financeiro;

Prestar contas de diárias de viagens;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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DESCRIÇÃOreEN

Executar atividades do setor de compras, auxiliando nos processos de compras de materiais para a
instituição, cotação e prazos, bem como a qualidade dos produtos e operações junto aos fornecedores.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e

“

e

º

e

o

e

“

Monitorar o fluxo de notas fiscais;

Organizar e Controlar as requisições de compras;
Fazer cotação de preços e acompanhar as compras realizadas;

Alimentar planilhas de controle e o sistema do setor;

Cadastrar fornecedores;

Realizar inventário e controle de insumos da área;

Emitir ordens de compras e baixa das mesmasvia sistema;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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GRUPO OCUPACIONALIII
TITULO DO CARGO: ASSI

DESCRIÇÃO SUMARIA:

 

    
  

Dar suporte as atividades do departamento financeiro, como organizar, controlar e arquivar documentos,

obter assinaturas quando requeridas, realizar os envios de documentação à SEDI, entre outras.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Organizar documentos da área financeira;
e Criar planilhas internas, para controles de pagamentos;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

  
CODIGO CBO: 2524-05
  

Prestar suporte na área de departamento pessoal. Prestar auxílio na administração de pessoal no que se refere a

docu-mentação e lançamento no sistema como realização de admissão, folha de pagamento, rescisão, folha de

ponto, benefí-cios, desde controle a cálculos e apontamentos. Cuidar dos assuntos referentes aos funcionários,
desde a sua contrata-ção, pagamento de salários, transportes,férias, licença médica, 13º salário, organização de
horários entre outros.

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Receber, conferir, organizar e arquivar a documentação das pessoas contratadas;

Fazero registro dos funcionários no sistema e nas carteiras de trabalho;

Acompanhar prazo dos contratos de experiência;

Fazer Carta de Referência e Declarações;

Processara rotina no sistema da folha de pagamento, efetuando o cálculo de rescisão, férias, 13º salário;
Fazer o planejamento das férias e controlar o período das férias dos funcionários visando garantir o

cumprimento da Legislação trabalhista;
Garantir a correta apuração da carga horária dos funcionários;
Orientar, esclarecer e auxiliar os funcionários na resolução dos problemas;

Garantir que todas as tarefas relacionadas à rotina do setor de pessoal sejam realizadas;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem comoa organização e asseio do ambiente sempre que
necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Prestar suporte e desenvolver atividades do departamento, envolvendo todos os subsistemas Recursos

Humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salários, benefícios, entre
outros.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Levantar junto às áreas a necessidade de contratação de novos colaboradores, preenchendo quando

necessário o formulário de solicitação de pessoal para análise e validação do gestor quanto à abertura da

vaga;
Dar suporte aos processos seletivos solicitados, como na elaboração de editais, triagem, análise curricular,

provas práticas, testes comportamentais e entrevistas, estabelecendo contato com os gestores das vagas

para alinhamento e fechamento das mesmas;

Preparar logística de entrevistas com os candidatos, fornecendo os meios necessários para realização de

entrevista com o gestor da área, quando necessário;

Solicitar aos novos colaboradores o preenchimento de ficha de cadastro, solicitando ao setor responsável a

realiza-ção dos exames admissionais;

Fornecer suporte na avaliação de desempenho, a fim de contribuir com o desenvolvimento dos

colaboradores e o sucesso da organização;
Promover a integração de novos funcionários na empresa, visando integrar o novo colaborador na

organização e mostrar as normas e procedimentos da empresa;
Fornecer suporte e acompanhar os treinamentos e palestras realizadas para os colaboradores;

Fornecer suporte e acompanhar as avaliações de desempenho dos colaboradores, bem como a pesquisa
de clima organizacional;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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  GRUPOOCUPACIONALIll:OPE
TITULO DO CARGO: ASSISTEN

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

   CODIGO CBO:4110-5

Dar suporte no controle e manutenção de indicadores, organizar a produção de informações sobre os controles
de indicadores de desempenho, visando oferecer subsídios para ações da organização, no atendimento do
contrato de gestão.

DESCRIÇÃO DEATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Colaborar na realização auditorias internas e externas e na elaboração normas e procedimentos e não

conformidades de qualidade;
e Monitorar periodicamente sua calibração e documentos pertinentes ao mesmo, registrar relatórios de

inspeção os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as áreas da empresa quanto

à documentação da qualidade,
e Colaborar na elaboração de manuais da qualidade, de organização, políticas, padronização visual e

operacional de normas e procedimentos;

e Monitorar periodicamente sua calibração e documentos pertinentes ao mesmo, registrar relatórios de

inspeção os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as áreas da empresa quanto

à documentação da qualidade;
e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas, sempre que

necessário;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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os

E DIGOCEO: 410-5 =
   

 

o

Colaborar na condução e coordenação do controle de qualidade da organização, em cumprimento às diretrizes

da Coordenação, Gerência de Planejamento e Projeto.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Colaborar na realização auditorias internas e externas e na elaboração normas e procedimentos e não

conformidades de qualidade;

Colaborar na elaboração de manuais da qualidade, de organização, políticas, padronização visual e

operacional de normas e procedimentos;

Acompanhar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as ações, cobrando

os seus respectivos prazos, racionalizar os formulários planos e contínuos, a implantação de modelos

diversos atuando junto com as áreas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os indicadores de
qualidade, administrativo, elaborar os relatórios gerenciais;

Prestar assistência na Realização de auditorias internas e externas, elaborar de normas e procedimentos e

não conformidades de qualidade;

Prestar assistência na Realização de no desenvolvimento de análises pelo planejamento e sistematização
das ativi-dadesrelativas à área de qualidade de acordo com a política definida pela empresa;

Prestar assistência na Realização dos controles preventivos, constatar e corrigir deficiências que possam

surgir em equipamentos, dispositivos ou máquinas, monitorar ações corretivas, atendimento a auditorias

internas e externas, administrar o uso de instrumentos de medição;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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GRUPOOCUPACIONALIll:OPERACIONAL sn =
TITULO DO CARGO:ASSISTENTE| CODIGO CBO: 4110-5
FUNÇÃO: ASSISTENTE DE P| | OS Es SE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

   

  

Dar suporte no desenvolvimento e na preparação da organização para novos contratos e projetos. Atender
demandas da diretoria, elaborando orçamentos de serviços inerentes à boa gestão da organização em seus

contratos com seusparceiros públicos e privados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Acompanhar os processos de seleção de membros associados e executar as atividades envolvidas;

e Controlar a frota de veículos, preenchendo checklist, quando necessário a sua utilização, manutenção e o
consu-mo de combustível dos mesmos;

e Fazer o controle de documentos referentes à organização, mantendo arquivos em ordem, suas pastas,

documentos relacionados aos associados eletivos, dos conselhos de administração, fiscal, diretoria e

conselhos específicos, associados sem mandatos eletivos e ainda suas certidões pessoais e suas

validades;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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TITULO DO CARGO:ASSISTENTE|

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

   

 

    

Dar Assistência ao Coordenador Pedagógico nas diversas atividades que compreende a execução,

planejamento, su-pervisão, monitoramento e execução do processo ensino-aprendizagem.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Assistir junto ao Coordenador Pedagógico e contribuir na validação do Projeto Político Pedagógico, dos
Planos de Curso, Plano de Ensino e do Regimento Interno e outros documentosinstitucionais, bem como
de suas revisões periódicas;

e Dar suporte aos docentes no planejamento, execução e avaliação das suas atividades;

e Participar, em conjunto com as demais instâncias pedagógicas, de reuniões de estudo e trabalho, visando a
melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem, bem como das diretrizes pedagógicas da

instituição;

e Participar e acompanhar a execução dos encaminhamentos deliberados nas reuniões pedagógicas,

especialmente as realizadas pelos conselhos;

e Participar da elaboração do calendário escolar;
e Sugerir ações educacionais coerentes com as necessidades da comunidade local e do mundo do trabalho;

e Colaborar no processo de controle da distribuição, acesso, guarda e manuseio de insumos, equipamentos e

mobiliário por parte do corpo docente, enquanto materiais destinados ao processo de ensino e nã

aprendizagem; é
e Definir em conjunto com a Coordenação Pedagógica a distribuição de atividades, responsabilidades, das

instâncias constituintes desta coordenação; E

e Elaborar, em conjunto com a Coordenação Pedagógica, o quadro de atividades (horários de aula/cursos) =
dos professores e escalas de estágios, zelando pelo seu cumprimento; E

e Participar, juntamente com as demais instâncias pedagógicas, da avaliação dos cursos tecnológicos,
técnicos e FormaçãoInicial e Continuada — FIC, nas modalidades presencial e EaD;

e Acompanhar o funcionamento das aulas e atividades, conforme horários estabelecidos, disciplinando e

orientando a circulação dos alunos no interior da unidade escolar, inclusive o controle de entrada e saída

das salas de aula em horário de atividades acadêmicas, bem como em horários de intervalo e recreação;

e Assistir à coordenação pedagógica na distribuição das salas por cursos e turmas;
e Assistir à coordenação pedagógica no acompanhamento e avaliação dos casos de evasão, indicando

medidas de controle;

e Assistir na manutenção das salas de aula e instalações, comunicando ao setor competente as ocorrências;

e Assistir no registro da frequência dos professores e demais servidores no respectivo turno de atuação;

e Mediar e resolver problemasde indisciplina em salas de aula;
e Orientar e supervisionar o cumprimento das atividades ligadas à rotina escolar;
e Orientar e supervisionar o fiel cumprimento dos horários de aula;

e Prestar assistência e orientação aos docentes e discentes e demais servidores da unidade escolar quanto

às atividades diárias no respectivo turno;

e Zelar pela disciplina dos alunos e pelo cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar;

e Registrar as infrações cometidas pelos alunos e as medidas adotadas, bem comoregistrar quaisquer outras

ocorrências em seu turno de trabalho;

e Auxiliar no acompanhamento e controle de todas as atividades referentes ao cotidiano escolar;
e Fazer atendimentos à comunidade interna e externa à unidade de escolar;
e Participar das reuniões e outros eventos promovidos pela Instituição;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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Assistir à área de Tutoria à acompanhar e apoiar os processos de ensino - aprendizagem para que haja
interação entre professores-estudantes, tutores-estudantes, professores-tutores, estudantes-estudantes, tanto

em ambientes virtuais como presenciais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar na supervisão das ações de articulação e envolvimento dos professores tutores com alunos por

meio de uso das mídias sociais e pela plataforma, acompanhando os acessos e as respostas aos contatos

feitos pelos alunos em tempo hábil;
Coletar as informações geradas nos momentos das atividades presenciais promovidas nos ITEGOs para

encaminhamentos e proposição de melhorias;

Participar de grupos de trabalho multidisciplinar na consecução de programas e projetos de educação

profissional;

Assistir a área de Tutoria na elaboração dorelatório trimestral de execução dos cursos;

Participar de encontros e reuniões quando convocado;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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CODIGO CBO:4110-10
Ro

 

Fazer a verificação de informações e documentação dos mesmos, bem como entrar em contato com os

contratados quando necessário. Monitorar indicadores do contrato e fazer contato com os setores de acordo com

as necessidades do mesmo. Realizar o controle de todos os contratos através de relatórios atualizados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Monitorar indicadores do contrato e fazer contato com os setores de acordo com as necessidades do

mesmo;
Realizar o controle de todos os contratos através de relatórios atualizados;

Participar de encontros e reuniões quando convocado;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que si

necessário; Em

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação,
montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Dar assistência no desenvolvimento de sistemas, realizando a manutenção de software em sistemas ou

desenvol-vendo software para uso em computadores;

Planejar etapas e ações de trabalho, projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações;

Selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de
programação e ferramentas de desenvolvimento;

Aplicar revisão de planos de sistemas, planejando etapas e ações de trabalho;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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  DESCRIÇÃO SUMA

O o o

“coDIGO CBO: 2124-20.

o

 

   

Prestar assistência na administração da rede de computadores e suporte aos usuários nos aspectos dehardware

e software, envolvendo a montagem, reparos e configurações.

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Prestar atendimento em primeiro nível com suporte ao usuário final e clientes externos,

Fazer registros de chamados telefônicos ou e-mail, bem como executar o processo de gerenciamento de

incidentes;
Fazer implantações, treinamentos e visitas nas unidades;

Auxiliar na correção e manutenção dossoftwares;

Prestar assistência na administração da rede de computadores e suporte aos usuários nos aspectos de

hardware e software, envolvendo a montagem, reparos e configurações;

Realizar a montagem e manutenção de computadores (Desktop), fazer limpeza interna dos computadores,

Fazer a manutenção básica das impressoras, como limpeza interna, trocas de toners e cartuchos, efetuar

instalação de Sistema Operacional, instalação de impressoras em rede de compartilhamento;

Realizar a instalação e configuração de software (pacote Microsoft office, navegadores, sistema de ERP);
Configurar computadores em rede, acompanharas rotinas de backupe trocas defitas diárias;

Realizar a manutenção da estrutura física de computadores;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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DESCRIÇÃETTA

Executam serviços de apoio na área de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, no que diz respeito aos

recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e

recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o

procedimento necessário referente aos mesmos.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Dar suporte a todas as ações desenvolvidas pela área de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica;

Oferecer suporte as atividades que envolvem recursos humanos, administração, finanças e logística da

área DIT;
Fornecer suporte na implantação e uso de softwares existentes no DIT;

Auxiliar na manutenção e o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas de informática;

Acompanhar a manutenção dos sistemas de acordo com as regras de negócio e os requisitos

especificados, man-tendo atualizada a documentação pertinente;

Organizar a documentação relativa aos sistemas desenvolvidos;
Prestar suporte aos usuários no uso dos sistemas;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre que

necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas, sempre que

necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário;
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CODIGOCBO:    
DESCRIÇÃO5SUMÁRIA

Dar assistência à Coordenação Cultural, ajudando na produção e gestão da agenda das atividades
culturais da Unidade , difundindo e divulgando ações e projetos artísticos e culturais

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Prestar assistência a Coordenação Cultural na produção das atividades culturais;

Obter informações e dados para a elaboração dos de projetos e relatórios de atividades,

Agendarreuniões juntos aos órgãos de cultura;
Promover formação de parcerias com instituições que desenvolvam temáticas correlatas ao Projeto;

Promover o diálogo com estudantes e professores;

Promovero enconttro entre projeto pedagógico da unidade e as experiências culturais em comunidades

locais;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO O CARGO: ASSISTE TE |

“FUNÇÃO:ASSISTENTE D

 

DNTROLEINTERNO

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Receber as orientações do Coordenador de Controle Interno, desenvolver as atividades atribuídas,

cumprindo as tarefas e procedimentos que contribuam com o bom desenvolvimento do setor.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Dar suporte a todas as atividades desenvolvidas pelo departamento de controladoria;

Dar suporte aos diversos setores da organização no que tange a regularidade dos processos de

acordo com asdiretrizes exigidas pelo Estado;

Auxiliar no desenvolvimento de normas e procedimentos operacionais, visando uniformidade nas

rotinas práticas;
Alimentar os relatórios mensais do setor encaminhados a coordenação;

Contatar e cobrar documentos e informações dos departamentos da instituição para alimentação dos

relatórios mensais;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas,

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.

115



PLANO DE CARGOSE SALÁRIOS- 2020

 

 

  
    

doos
BO: 4110-05CODIGO

GRUPOOCUPACIO
“TITULO DO CARG

“FUNÇA SSIS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

     a

Dar assistência a Gerência Operacional acompanhando e fornecendo as solicitações das Unidades da

Regional 5

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Darassistência as Unidades da Regional 5 para a elaboração das solicitações de materiais e obras;

Elaborarrelatórios para a prevenção da manutenção predial das unidadesintegrantes da Regional 5;
Acompanhar cronogramasfísico-financeiros das obras e reparos em andamento nas unidades;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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“GRUPO OCUPACI |: OPERACIONAI RR
TITULO DO CARGO: ASSISTENTE ODIGO CBO: 4110-10

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Assistir o Coordenador de Cotec nas diversas atividades administrativas e pedagógicas do Cotec.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Acompanhar o controle dos diversos documentos e atividades da área administrativa e pedagógica do

Cotec;
e Dar suporte aos docentes no planejamento, execução e avaliação das suas atividades;
e Participar de reuniões de estudo e trabalho, visando a melhoria contínua do processo de ensino e

aprendizagem, bem comodas diretrizes pedagógicas da instituição;

e Participar da execução dos encaminhamentos deliberados nas reuniões pedagógicas;

e Sugerir ações educacionais coerentes com as necessidades da comunidade local e do mundo do
trabalho;

e Colaborar no processo de controle da distribuição, acesso, guarda e manuseio de insumos,

equipamentos e mobiliário por parte do corpo docente e administrativo, enquanto materiais destinados

ao processo de ensino e aprendizagem;
e Definir em conjunto com a Coordenação de Cotec a distribuição de atividades, responsabilidades, das

instâncias constituintes desta coordenação;

e Elaborar, em conjunto com a Coordenação de Cotec, o quadro de atividades (horários de

aula/cursos/turmas) dos professores e escalas de estágios, zelando pelo seu cumprimento;

e Participar da avaliação dos cursos tecnológicos, técnicos e Formação Inicial e Continuada — FIC, nas
modalidades presencial e EaD;

* Acompanhar o funcionamento das aulas e atividades, conforme horários estabelecidos, disciplinando e

orientando a circulação dos alunos no interior da unidade escolar, inclusive o controle de entrada e

saída das salas de aula em horário de atividades acadêmicas, bem como em horários de intervalo e
recreação;

e Assistir à Coordenação de Cotec na distribuição das salas por cursos e turmas;

e Assistir à Coordenação de Cotec no acompanhamento e avaliação dos casos de evasão, indicando
medidas de controle;

e Assistir a manutenção das salas de aula e instalações, comunicando ao setor competente as

ocorrências;
e Assistir o registro da frequência dos professores e demais colaboradores no respectivo turno de

atuação;

e Mediar problemas de indisciplina em salas de aula;

e Orientar o cumprimento das atividades ligadas à rotina escolar;

e Orientar o fiel cumprimento dos horários de aula;

e Prestar assistência e orientação aos docentes e discentes e demais colaboradores da unidade escolar

quanto às atividadesdiárias no respectivo turno;

Zelar pela disciplina dos alunos e pelo cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar;

e Registrar as infrações cometidas pelos alunos e as medidas adotadas, bem como registrar quaisquer

outras ocorrências em seu turno de trabalho;

e Auxiliar no acompanhamento e controle de todas as atividades referentes ao cotidiano escolar;

e Fazer atendimentos à comunidade interna e externa à unidade escolar;
Participar das reuniões e outros eventos promovidos pela Instituição;

Auxiliar no recebimento de documentação dos Processos Seletivos de Pessoal;

Auxiliar nos processosde elaboração e encaminhamento das contratações de colaboradores;

Elaborar documentos relacionados à administração, como solicitação de diárias, cotações, documento

de sessão de uso, entre outros;

e Vistoriar e acompanhar serviços de conservação das instalações físicas da instituição, identificando

problemas de funcionamento das redes elétrica, hidráulica e de esgotamento sanitário e notificar sua

existência/ocorrência à Coordenação;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Dar Assistência ao Coordenador do Curso Superior nas diversas atividades que compreende a execução,
planejamento, supervisão, monitoramento e execução do processo ensino-aprendizagem.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Assistir junto ao Coordenador do Curso Superior e contribuir na validação do Projeto Político

Pedagógico, dos Planos de Curso, Plano de Ensino e do Regimento Interno e outros documentos

institucionais, bem como de suas revisões periódicas;

e Dar suporte aos docentes no planejamento, execução e avaliação das suas atividades;

e Participar, em conjunto com as demais instâncias pedagógicas, de reuniões de estudo e trabalho,
visando a melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem, bem como das diretrizes

pedagógicas da instituição;

s Participar e acompanhar a execução dos encaminhamentos deliberados nas reuniões pedagógicas,
especialmente as realizadas pelos conselhos;

e Participar da elaboração do calendário escolar;

e Sugerir ações educacionais coerentes com as necessidades da comunidade local e do mundo do
trabalho;

e Colaborar no processo de controle da distribuição, acesso, guarda e manuseio de insumos,

equipamentos e mobiliário por parte do corpo docente, enquanto materiais destinados ao processo de

ensino e aprendizagem;
e Definir em conjunto com a Coordenação Pedagógica a distribuição de atividades, responsabilidades,

das instâncias constituintes desta coordenação;

e Participar, juntamente com as demais instâncias pedagógicas, da avaliação dos cursos tecnológicos,

técnicos e Formação Inicial e Continuada — FIC, nas modalidades presencial e EaD;

e Acompanhar o funcionamento das aulas e atividades, conforme horários estabelecidos, disciplinando e

orientando a circulação dos alunos no interior da unidade escolar, inclusive o controle de entrada e

saída das salas de aula em horário de atividades acadêmicas, bem como em horários de intervalo e
recreação;

e Assistir na manutenção das salas de aula e instalações, comunicando ao setor competente as
ocorrências;

e Assistir na manutenção das salas de aula e instalações, comunicando ao setor competente as
ocorrências;

e Mediar e resolver problemas de indisciplina em salas de aula;
e Orientar e supervisionar o cumprimento das atividades ligadas à rotina escolar;

e Orientar e supervisionar o fiel cumprimento dos horários de aula;

e Prestar assistência e orientação aos docentes e discentes e demais servidores da unidade escolar
quanto às atividades diárias no respectivo turno;

e Zelar pela disciplina dos alunos e pelo cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar;

e Registrar as infrações cometidas pelos alunos e as medidas adotadas, bem como registrar quaisquer
outras ocorrências em seu turno de trabalho;

e Auxiliar no acompanhamento e controle de todas as atividades referentes ao cotidiano escolar;
e Fazer atendimentos à comunidade interna e externa à unidade de escolar;
e Participar das reuniões e outros eventos promovidos pela Instituição;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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GRUPO OCUPACIOI
TITULO DO CARGO:
FU

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

o E Ee a E

CODIGO CBO: 2394-05   

 

Assistir o Coordenador de Integração à realizar a integração entre a Escola e a Comunidade, incluindo

indústrias, prefeituras, empresas, sindicatos entre outros. Realizando convênios e parcerias que
possibilitem, sobretudo, a garantia dos meios e condições necessárias à realização das práticas
curriculares, com vistas a integração do aluno no mundo de trabalho.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Organizar o sistema de integração escola-comunidade para a divulgação dos cursos e serviços

ofertados e para detectar oportunidades de parcerias e convênios;

Subsidiar a Coordenação pedagógica com informações para retroalimentar os currículos;
Promover, em estreita colaboração com a área pedagógica, a realização dos programas de supervisão

de estágio e visitas técnicas curriculares, atendendo as solicitações dos professores,

Identificar e propor possíveis convênios com as empresas visando à realização de estágio;

Promover encontros com egressos, empresas e profissionais;

Realizar estudos e pesquisas para conhecimento de mercado, sobre oferta e demanda referente à

Educação profissional, visando subsidiar a área pedagógica-estudo de cenários;

Propor a realização de eventos objetivando aproximar as estruturas comunitárias com o mundo do
trabalho, bem como responsabilizar-se pelos eventos internos que objetivem a manutenção elevada

do clima organizacional/relacional;

Manter fiel registro e guarda da memória de todos os eventos realizados interna ou externamente;
Promover a realização de eventos e estudos sobre a evolução tecnológica e mudanças na

organização do trabalho;
Organizar um sistema de informação, em intercâmbio com as empresas, a ser utilizado tanto pelos

alunos quanto pelos egressos, visando oportunizar estágios e/ou empregos;

Realizar por diversos meios, intercâmbio junto aos empregadores, a fim de sensibilizá-los quanto à

importância da preparação e qualificação do trabalhador para a excelência das atividades realizadas

dentro da empresa;

Articular-se com todos os setores da unidade;
Manter estreita relação com o Sistema Nacional de Emprego de Goiás — SINE/GO e instituições
congêneres, visando a troca de informações cadastrais, oportunizando a colocação de alunos e
egressos no mercado de trabalho;

Elaborar sistemática de acompanhamento de egressos, bem como promover a estruturação de um

bancode talentos na Instituição, procedendo à indicação dos egressos ao mercado de trabalho;
Os procedimentos de comunicação, tanto internos quanto externos, devem respeitar as diretrizes da

Comunicação setorial, para veiculação de som, imagem ou outro elemento que envolva o Estado e a

Instituição;

Executar outras atividades que contribuam para a eficiência do trabalho e para a consecução dos

objetivos específicos da Instituição;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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O CBO: 2394-05
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  TITULO DO CARGO:

DESCRIÇÃO SUMARIA:

Dar assistência à coordenação de eixo na adequada aplicação das diretrizes de educação profissional e

tecnológica no processo de elaboração, desenvolvimento e aplicação dos cursos ofertados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Apoiar no monitoramento e avaliação do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos

ofertados;
e Colaborar na criação de ementas, definição da Organização Curricular de cursos, elaborar

documentos pertinentes ao desenvolvimento dos cursos ofertados;

e Colaborar na adequação ao desenho curricular do curso, na estruturação do itinerário formativo, bem

como apontar alternativas didático-pedagógicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil
profissional de conclusão e das competências a serem construídas; sã

e Elaborar, quando necessário, a planilha dos insumos necessários para a execução do conteúdo do E

curso; :

Zelar pelo cumprimento do cronograma estabelecido para os componentes curriculares;

Apoiar a realização das Atividades Práticas Pedagógicas por parte dos alunos;
Atender às demandas administrativas internas cotidianas;

Auxiliar na elaboração de projetos pedagógicos que atendam a demanda local;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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FUNÇÃO:ASSIS”
DESCRIÇÃOSUMARIA:

  CODIGO CBO: 3341-10
da 

Colaborar na execução de ações da área de Arranjo Produtivo Local, de forma a tornar o setor produtivo,
buscando interagir com a comunidadelocal e estimular processos locais de desenvolvimento.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar na organização de reuniões da Governança e com as empresas/produtores do APL;

Coletar informações para a elaboração das reuniões;
Elaborar e encaminharrelatórios técnicos mensais;

Disponibilizar informações no site sobre os projetos de APL;

Manter atualizada a Agenda de Ações dá área;
Apoiar na organização de eventos técnicos;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DOCARGO: ASSISTENTE|

DESCRIÇÃO SUMARIA:

E o . o o o o , o e

“CODIGO CBO: 3341-10

 

Dar suporte nas ações de apoio aos empresários envolvidos no projeto incubador, nas diversas áreas de

conhecimentos e experiências, organizando, alimentando sistema, controlando agendas de trabalhos,

redigindo documentos e demais ações de apoio à iniciativa incubadora.

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Dar suporte na elaboração de Plano Estratégico da incubadora prestando apoio às empresas na

elaboração de seus planos individuais;

e Praticar a integração entre os funcionários da Unidade e os das empresas assistidas, estabelecendo Ea
um ambiente propício à criatividade e ao associativismo e seguro ao desempenhoprofissional; :

Prestar assistência nos processos de incubadora com ética e honestidade;

Colaborar na redação de contratos, acordos, convênios e correspondências;

Organizar eventos de capacitação e de divulgação institucional dos projetos;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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GRUPOOPERACIONALIll:OPERACI
TITULO DO CARGO: ASSISTENTE|
FUNÇÃO:ASSISTENT

 

   

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Dar suporte as atividades de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que promovam o uso de novas
tecnologias, protocolos e aplicações dos temas pesquisados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

o
e
e

o
o

Dar suporte nas ações de interação com as gerencias e coordenação das Unidades de Ensino, afim
de definir ações e prioridades de envolvimentos de pesquisa, atendendo às demandas apuradas, quer

sejam da própria unidade de ensino, ou de clientes externos em que as unidades estejam com

parcerias firmadas para apoio de Pesquisa ou incubadora;

Atuar segundo as orientações da gerência e coordenação, no sentido de apoiar as ações do setor;

Colaborar com as áreas docentes das unidades, no sentido de oferecer apoio e suporte no que diz

respeito a ação de pesquisa técnica e científica;

Organizar documentações, estabelecer contatos internos, cuidar de agendas de compromissos a

serem atendidos;

Elaborar relatórios mensais do setor a coordenação de pesquisa;

Elaborar e organizar um dossiê com todas as informações de pesquisas desenvolvidas pela unidade;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como asque por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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CODIGOCBO: 334110
nao

Zelar pelo bom e adequado funcionamento dos laboratórios da Instituição, quanto a organização, agendas,

disponibilidades de equipamentos e insumos necessários ao pleno atendimento dos professores e alunos
nas atividades práticas

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Dar assistência a todas as atividades desenvolvidas nos laboratórios;
Controlar o fluxo de utilização dos laboratórios, para atendimento de alunos em atividades práticas;

Organizar todos os equipamentos, vidrarias e reagentes que serão utilizados nas aulas práticas,
Organizar o laboratório pós-aula, para deixa-lo novamente em condições de uso para novas turmas;

Fazer o requerimento de insumos, equipamentos, vidrarias e reagentes necessários de acordo com a
demanda do laboratório;
Realizar o levantamento de todos equipamentos, vidrarias e reagente que pertencem ao laboratório;

Controlar as atividades desenvolvidas no laboratório, elaborando relatórios mensais;

Auxiliar na elaboração dos planos de curso voltados a área do laboratório;

Auxiliar o professor durante as aulas práticas no laboratório;

Participar da elaboração e/ou revisão do Projeto Politico-Pedagógico e dos Planos de Cursos

desenvolvidos no âmbito do eixo tecnológico referente a natureza do laboratório sob sua
responsabilidade;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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* CODIGO CBO:4110-05

 

DESeRiShoSUMÁRIA:

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem
fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de

documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na
concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências,
prospectando clientes nas comunidades.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Executar serviços gerais de escritório, relativos às atividades administrativas, faturamento,
arquivamento, digitação, atendimentos telefônicos etc.;

Executar atividades de controle administrativo, como recebimento/envio de malotes, distribuição de

correspondências internas e externas (serviços de correios);

Auxiliar nos fechamentos mensais, procedendo às conferências necessárias;

e Executar serviços externos de menos complexidade em cartórios, bancos e outros órgãos públicos;

e Operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax; máquinas

fotocopiadoras e outros;

e Conferir todos os documentos processados eletronicamente, com o objetivo de detectar quaisquer

falhas ocorridas neles;
e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem comoa organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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   S : IONALHI:
TITULO DO CARGO: AUXILIAR|
FUNÇÃO:AUXILIAR
DESCRIÇÃO SUMA

“CODIGO CBO:4110-005
e   

Auxiliar no levantamento e elaboração das informações dos bens patrimoniais, estados dos itens e
acompanhamento de todos os bens das unidades, bem como a manutenção das informações no sistema.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Realizar a contagem dositens patrimoniais;
Realizar o controle de movimentaçõesde itens;

Alimentar o sistema de gestão de patrimônio;
Auxiliar na Elaboração do relatório de patrimônio das unidades;

Auxiliar na Elaboração e alimentação do Relatório Anual - balanço anual;
Realizar a solicitação de diárias ao financeiro, bem comoprestar conta das mesmas;

Realizar o controle do arquivo do setor;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.

e
.
c
o
“
:
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TITULO DO CARGO: AUXILIAR I
FUNÇÃO: AUXILIAR DE € )

 

“CODIGO CBO: 4110-05 —
    

DESCRIÇÃOSUMÁRIA:

Auxiliar o controle e a execução das atividades do setor de compras, auxiliando nos processos de compras
de materi-ais para a instituição, cotação e prazos, bem como a qualidade dos produtos e operações junto

aos fornecedores.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Acompanhar o fluxo de notas fiscais;

Realizar pedidos de compra;

Cotar preços e acompanhar compras realizadas;

Controlar requisições de compras;

Cadastrar fornecedores;

Auxiliar em inventário e controle de insumosda área;

Emitir ordens de compras e baixa das mesmavia sistema;

Digitalizar, organizar e arquivar documentos;
Controlar a entrada e saída de documentos da área de compras;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

 

CBO: 4131140

 

coD

 

Auxiliar em todas as atividades relacionadas ao setor financeiro da instituição; Efetuar os registros no
Sistema Integra-do; Manter disponíveis e atualizados o cadastro econômico de fornecedores e clientes;
Efetuar os pagamentos das obrigações, de acordo com a programação financeira; Controlar e acompanhar
os limites de pagamento determinados; Manter e controlar o arquivo de todos os documentos do setor,
entre outros.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Efetuar os registros no Sistema Integrado;
Manter disponíveis e atualizados o cadastro econômico de fornecedorese clientes;

Efetuar os pagamentos das obrigações, de acordo com a programação financeira;

Controlar e acompanharoslimites de pagamento determinados;

Controlar e conciliar a movimentação diária das contas contábeis de natureza financeira;
Auxiliar na Elaboração da programação dos pagamentos da Matriz e Unidades;

Auxiliar na elaboração de fluxo de caixa;
Requerer e controlar documentos de regularidade comercial, fiscal, tributária e previdenciária das

unidades;
Manter e controlar o arquivo de todos os documentos do setor;

Auxiliar na elaboração e preenchimento de documentos para requisições de Certidões Negativas,

abertura de filiais, encerramentos de unidadese alterações de dados cadastrais e de endereço, junto a
Junta Comercial, Prefeitura, Secretaria da Fazenda e Receita Federal.

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre
que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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  “TITULODO CARGO: AUXILIAR|

“FUNÇÃO: AUXILIARDE| E

 

“comociCBO: 2524.os.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar na área de departamento pessoal, como na realização de admissão, folha de pagamento, férias,
rescisão, cartão de ponto, controle de contrato de experiência, de benefícios e arquivos do departamento.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Conferir, organizar e arquivar a documentação do pessoal contratado;
Auxiliar na realização de admissão, folha de pagamento, rescisão e cartão de ponto;

Acompanhar prazo dos contratos de experiência;

Controlar o período das férias dos funcionários visando garantir o cumprimento da Legislação

trabalhista;

Auxiliar em todas as tarefas relacionadas à rotina do setor de pessoal;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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“GRUPO OCUPACIONAL 4
TITULO DO CARGO: AUXILIAR|

FUN ye O: são

DESCRIÇÃO

  

 

ÁR  

Auxiliar no controle e manutenção organizada de produção de informações sobre os controles de indicadores

de desempenho, visando oferecer subsídios para ações da organização, no atendimento do contrato de
gestão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Auxiliar na análise, interpretação e consolidação de informações referentes ao conjunto de metas

estipuladas pelo Instituto e contratante;

e Auxiliar na elaboração da revisão do painel anual de metas de curto, médio e longo prazo;
e Compilar e organizar documentos para prestação de contas à Contratante a respeito de metas

pactuadas;

e Contribuir com a organização das ações para realização de planejamento estratégico bimestrais,
trimestrais e anuais;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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CODIGOCBO: 4110-5   
 

:AUX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar no controle de qualidade de toda a organização, em cumprimento às diretrizes da Coordenação,

Gerência e da Superintendência de Planejamento e Projeto.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Colaborar na realização auditorias internas e externas e na elaboração normas e procedimentos;
e Auxiliar no desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as ações, cobrando os

seus respectivos prazos, racionalizar os formulários planos e contínuos, a implantação de modelos

diversos atuando junto com as áreas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os indicadores de

qualidade, administrativo, elaborar os relatórios gerenciais. si

e Auxiliar no monitoramento periódico da calibração e documentos pertinentes ao mesmo, registrar s

relatórios de inspeção os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as áreas da '
empresa quanto à documentação da qualidade;

e Auxiliar na Realização de auditorias internas e externas, elaborar de normas e procedimentos e não

conformidades de qualidade;

e Auxiliar nas análises, planejamento e sistematização das atividades relativas à área de qualidade de
acordo com a política definida pela empresa;

e Auxiliar nos controles preventivos, constatar e corrigir deficiências que possam surgir em equipamentos,

disposi-tivos ou máquinas, monitorar ações corretivas, atendimento a auditorias internas e externas,

administrar o uso de instrumentos de medição;

e Auxiliar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as ações, cobrando os

seus respectivos prazos, racionalizar os formulários planos e contínuos, a implantação de modelos

diversos atuando junto com as áreas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os indicadores de ES
qualidade, administrativo, elaborar os relatórios gerenciais;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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CODIGOCBO: 1115-10

“FUNÇÃO: AUXILIARDE 2 e
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

 

Auxiliar no processo de desenvolvimento e na preparação da organização para novos contratos e projetos,
Auxiliar no atendimento das demandas da gerência, preenchendo relatórios, orçamentos, planilhas de

serviços inerentes à boa gestão da organização em seus contratos com seus parceiros públicos e privados.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Auxiliar no projeto de novos contratos;

e Preencherrelatórios, planilhas e serviços inerentes;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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BO: 41105 —
Re

 

    aaFUNÇAOop

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar o Coordenador Pedagógico nas diversas atividades que compreende o planejamento, supervisão,
monitora-mento e execução do processo de ensino-aprendizagem.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar o Coordenador Pedagógico na elaboração do relatório trimestral de execução dos cursos;
Auxiliar na organização de eventos pedagógicos internos e externos do Instituto;

Fazer requisição de diárias conforme demanda do pedagógico;

Digitar certificados e declarações, bem como documentos internos;
Encaminhar correspondências;

Realizar processo de fotocópia e/ou digitalização de relatórios, projetos, formulários, e demais

documentos da coordenação pedagógica;

Acompanhara situação dos alunos (frequente, desistente, evadido);

Acompanhar o cronograma semanal, antecipando as necessidades de cada curso, reservando salas,
equipamentos e/ou materiais necessários para aulas;

Controlar e realizar recebimentos e registros de alunos e professores;
Elaborar correspondências;

Organizar e arquivar os documentos;
Controlar os materiais e equipamentos utilizados em sala de aula, reuniões e eventos pedagógicos;
Realizar o atendimento telefônico e encaminhar as solicitações;

Acompanhar os alunos nas dependências da Instituição; EE,

Auxiliar os professores em sala de aula; E

Participar de encontros e reuniões quando convocado;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre
que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULO DO CAR CODIGO CBO: 4110-5
FUNÇAO:AUXIL ta

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar a área de Tutoria a acompanhar e apoiar os processos de ensino - aprendizagem para que haja

interação entre professores-estudantes, tutores-estudantes, professores-tutores, estudantes-estudantes, tanto

em ambientes virtuais como presenciais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Auxiliar na supervisão das ações de articulação e envolvimento dos professores tutores com alunos por

meio de uso das mídias sociais e pela plataforma, acompanhando os acessos e as respostas aos

contatos feitos pelos alunos em tempo hábil;

e Coletar as informações geradas nos momentos das atividades presenciais promovidas nas unidades

para encaminhamentos e proposição de melhorias;

e Participar de grupos de trabalho multidisciplinares na consecução de programas e projetos de educação
profissional;

e Assistir a área de Tutoria na elaboração do relatório trimestral de execução dos cursos;
e Participar de encontros e reuniões quando convocado;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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TITULODO CARGO: AUNITAR I

FUNÇAO: AUXILIAR DECONTRATOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
   

Auxiliar em todas as atividades do departamento de contratos, realizando check list de informações e

documentação vinculadas aos mesmos, bem como organizar e controlar o arquivofísico e digital do setor.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar em todas as atividades do departamento de contratos;

Realizar check list de informações e documentação dos contratos elaborados;

Organizar e controlar o arquivo físico e digital do setor;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Fazer o acompanhamento dos sistemas, auxiliar no levantamento de demandas, organizar e manter as

documentações do setor de acordo com padrões pré-estabelecidos pela instituição.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Auxiliar a equipe de Desenvolvimento;
e Desenvolver fichas técnicas e manter contato direto com usuários dos sistemas;

e Atuar com processosde capturas de informações referente a sistemas e usuários;

e Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre
que necessário;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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DESCRIÇÃO“ATA

BO: 2124-20

 

Auxiliar a equipe de suporte técnico na administração da rede de computadores e suporte aos usuários nos

aspectos dehardware e software, envolvendo a montagem, reparos e configurações.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Prestar atendimento em primeiro nível com suporte ao usuáriofinal e clientes externos;
Fazerregistros de chamados telefônicos ou e-mail;

Auxiliar na correção e manutenção dos softwares;

Auxiliar na administração da rede de computadores e suporte aos usuários nos aspectos de hardware e

software, envolvendo a montagem, reparos e configurações;
Auxiliar na montagem, manutenção e limpeza dos computadores (Desktop);
Auxiliar a equipe de suporte na manutenção básica das impressoras, como limpeza interna, trocas de

toners e cartuchos, efetuar instalação de Sistema Operacional, instalação de impressoras em rede de

compartilhamento;

Auxiliar na instalação e configuração de software (pacote Microsoft office, navegadores, sistema de
ERP):
Ajudar na configuração dos computadores em rede, acompanhar as rotinas de backup e trocas de fitas

diárias;

Auxiliar na manutenção da estrutura física de computadores;
Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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“FUNÇÃO:À DEDES
DESCRIÇÃOSSUMÁRIA:

  
CODIGO CBO: 4110-5

Auxiliar na organização e administração das ações e eventos da área de Desenvolvimento e Inovação

Tecnológica: atender fornecedorese clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços;
organizar e arquivar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar em todas as ações e eventos desenvolvidos pela área de Desenvolvimento e Inovação
Tecnológica;

Auxiliar nas atividades que envolvem recursos humanos, administração, finanças e logística da área DIT;

Acompanhar a implantação e uso de softwares existentes no DIT;
Auxiliar na manutenção e o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas de informática;

Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendoinformações sobre produtos e serviços;

Organizar e arquivar a documentação relativa aos sistemas desenvolvidos;
Prestar suporte aos usuários no uso dossistemas;

Ajudar no zelo dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente sempre

que necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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RIA:

Auxiliar na produção e gestão da agenda das atividades culturais da Unidade , difundindo e divulgando

ações e projetos artísticos e culturais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e
e.

e
o
o

Auxiliar na Coordenação Cultural na produção das atividades culturais;

Auxiliar obter informações e dados para a elaboração dos de projetos e relatórios de atividades;

Promover formação de parcerias com instituições que desenvolvam temáticas correlatas ao Projeto;

Promover o diálogo com estudantes e professores;

Promover o enconttro entre projeto pedagógico da unidade e as experiências culturais em comunidades
locais
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que porventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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o DD
ODIGO CBO:4110-5

  

Auxiliar o departamento de Controle Interno em todas as atividades da área; Auxiliar aos diversos setores
da organização no que tange a regularidade dos processos de acordo com as diretrizes exigidas pelo
Estado: Auxiliar na conferência de documentos e processos, visando uniformidade nas rotinas práticas;
Digitar, digitalizar e organizar documentos e arquivos da área; Conferir a entrega de documentos e
informações dos departamentos da instituição para alimentação dos relatórios mensais e Organizar o

ambiente para realização de reuniões do departamento.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Auxiliar o departamento de Controle Interno em todas as atividades da área; É

e Auxiliar aos diversos setores da organização no que tange a regularidade dos processos de acordo :

com as diretrizes exigidas pelo Estado;
e Auxiliar na conferência de documentos e processos, visando uniformidade nas rotinas práticas;

e Digitar, digitalizar e organizar documentos e arquivos da área;
Conferir a entrega de documentos e informações dos departamentos da instituição para alimentação

dosrelatórios mensais;

Organizar o ambiente para realização de reuniões do departamento;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.

var
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DDD o

CODIGO CBO:4110-5  
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar no controle e a execução das atividades do setor operacional, auxiliando nos processos de

solicitações de manutenção predial e de materiais essenciais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Acompanhar as solicitações de materiais e obras;
Elaborarrelatórios para a prevenção da manutenção predial das unidades integrantes da Regional 5;

Acompanhar cronogramasfísico-financeiros das obras e reparos em andamento nas unidades;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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IGO CBO: 4110-10
o

     

CoD
o o o

 

Auxiliar o Coordenador de Cotec nas diversas atividades que compreendem as rotinas administrativas e
pedagógicas do Cotec.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar o Coordenador de Cotec na elaboração do relatório trimestral de execução dos cursos, bem

comonas atividades administrativas da unidade;

Auxiliar na organização de eventos internos e externos do Cotec;

Arquivar documentos, contribuindo para a organização e atualização dos mesmos;

Digitar certificados e declarações, bem como documentos internos;
Encaminhar e elaborar correspondências de baixa complexidade;

Encaminhar convocação de reuniões;

Realizar processo de fotocópia e/ou digitalização de relatórios, projetos, formulários, e demais

documentos da unidade;

Realizar inscrições de cursos;

Acompanhara situação dos alunos (frequente, desistente, evadido);

Acompanhar o cronograma semanal, antecipando as necessidades de cada curso, reservando salas,

equipamentos e/ou materiais necessários para aulas;

Controlar e realizar recebimentos e registros de alunos e professores;
Realizar a escrituração e registro de documentos relativos à vida escolar dos alunos;
Digitar declarações, bem como outros documentosinternos;
Controlar os materiais e equipamentosutilizados em sala de aula, reuniões e eventos da unidade;

Realizar o atendimento telefônico e encaminhar as solicitações.
Operar instrumentos da tecnologia da informação disponíveis e indispensáveis ao cotidiano do

trabalho escolar como computador e seus principais programas (editores de textos, planilhas,

navegadoresde internet etc.), telefone, fax, entre outros;

Auxiliar os professores em sala de aula;

Participar de encontros e reuniões quando convocado;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem comoas que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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GRUPOOCUPACIONAL
TITULO DO CARGO: A
FUNÇAO:AUXILIARE
DESCRIÇÃO SUMARIA:

a
a

CODIGOCBO: 4110-10
   

 

  

 

É e   RR

Auxiliar o Coordenador de Curso Superior nas diversas atividades que compreende o planejamento,

supervisão, monitoramento e execução do processo de ensino-aprendizagem.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar o Coordenador de Curso Superior na elaboração do relatório trimestral de execução dos

CUrSOS;
Auxiliar na organização de eventos pedagógicos internos e externos;

Fazer requisição de diárias conforme demanda do pedagógico;
Digitar certificados e declarações, bem como documentosinternos;

Encaminhar correspondências;

Encaminhar convocação de reuniões;
Realizar processo de fotocópia e/ou digitalização de relatórios, projetos, formulários, e demais

documentos da coordenação pedagógica;

Realizar inscrições de cursos;

Acompanhara situação dos alunos (frequente, desistente, evadido);

Acompanhar o cronograma semanal, antecipando as necessidades de cada curso, reservando salas,

equipamentos e/ou materiais necessários para aulas;

Controlar e realizar recebimentos e registros de alunos e professores;

Elaborar correspondências;

Organizar e arquivar os documentos;

Controlar os materiais e equipamentosutilizados em sala de aula, reuniões e eventos pedagógicos;

Realizar o atendimento telefônico e encaminhar as solicitações;

Acompanhar os alunos nas dependências da Instituição;
Auxiliar os professores em sala de aula;

Participar de encontros e reuniões quando convocado;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar nas atividades de integração entre a Escola e a Comunidade, incluindo indústrias, prefeituras,
empresas, sindicatos entre outros. Auxiliar na preparação dos documentos de convênios e parcerias de

forma a atender todos os requisitos legais, organizar e arquivar documentação do setor.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Auxiliar a equipe nas atividades de integração entre a Escola e a Comunidade, incluindo indústrias,
prefeituras, empresas, sindicatos entre outros;

e Manter fiel registro e guarda da memória de todos os eventos realizados interna ou externamente;
e Dar suporte na realização de eventos e estudos sobre a evolução tecnológica e mudanças na

organização do trabalho;

e Auxiliar na preparação dos documentos de convênios e parcerias de forma a atender todos os

requisitos legais, organizar e arquivar documentação do setor;

e Executar as atividades de comunicação, por diversos meios, promovendo a divulgação da instituição,
tornando público e evidente suas ações de educação profissional e dos serviços por ela prestados,

e Observar os procedimentos de comunicação, tanto internos quanto externos, pois estes devem

respeitar as diretrizes da Comunicação setorial, para veiculação de som, imagem ou outro elemento
que envolva o Estado e a Instituição;

e Executar outras atividades que contribuam para a eficiência do trabalho e para a consecução dos

objetivos específicos da Instituição;

Auxiliar em todas os eventos e reuniões de Integração;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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Auxiliar a coordenação na adequada aplicação das diretrizes de educação profissional e tecnológica no

processo de elaboração, desenvolvimento e aplicação dos cursos ofertados.

DESCRIÇÃODE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Apoiar no monitoramento e avaliação do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos

ofertados;
Colaborar na criação de ementas, definição da Organização Curricular de cursos, elaborar

documentospertinentes ao desenvolvimento dos cursos ofertados;

Colaborar na adequação ao desenho curricular do curso, na estruturação do itinerário formativo, bem

como apontar alternativas didático-pedagógicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil
profissional de conclusão e das competências a serem construídas;

Elaborar, quando necessário, a planilha dos insumos necessários para a execução do conteúdo do

curso;
Zelar pelo cumprimento do cronograma estabelecido para os componentes curriculares;

Apoiar a realização das Atividades Práticas Pedagógicas por parte dos alunos;

Atender às demandas administrativas internas cotidianas;

Auxiliar na elaboração de projetos pedagógicos que atendam a demanda local;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as quepor ventura forem criadas,

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

“CODIGO CBO: 334110
  

Auxiliar no desenvolvimento de todas as ações e atividades da área de Arranjo Produtivo Local; Auxiliar na
organização de reuniões com as empresas/produtores do APL; Auxiliar no levantamento de informações
para divulgação dos projetos; Digitar documentos, relatórios, montando um dossiê das ações desenvolvidas
pela área; Fazer contato com as empresas/comunidade conforme orientação da coordenação da área, entre
outras atividades do setor.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar na organização de reuniões com as empresas/produtores do APL;
Auxiliar no levantamento de informações para divulgação dos projetos de APL;
Digitar documentos, relatórios, montando um dossiê das ações desenvolvidas pela área;
Auxiliar na organização de eventos;
Fazer contato com as empresas/comunidade conforme orientação da coordenação da área;

Zelar dos equipamentosde trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que porventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.

147



  PLANO DE CARGOSE SALÁRIOS- 2020

 

 

O

CODIGO CBO: 2521-05

 

Auxiliar nas ações de apoio aos empresários envolvidos no projeto incubador, nas diversas áreas de

conhecimentos e experiências, organizando, alimentando sistema, controlando agendas de trabalhos e
demais ações de apoio à iniciativa incubadora a critério da coordenação.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Auxiliar na elaboração de Plano Estratégico da incubadora prestando apoio às empresas na
elaboração de seus planos individuais;
Auxiliar no processo de integração entre os funcionários da Unidade e os das empresas assistidas,
estabelecendo um ambiente propício à criatividade e ao associativismo e seguro ao desempenho

profissional;

Prestar assistência nos processos de incubadora com ética e honestidade;

Organizar e digitar documentose relatórios do setor, controlar o arquivo; =

Auxiliar na Organização eventos de capacitação e de divulgação institucional; E

Elaborar um dossiê (documentos, fotos, atas, registros)com todas as ações desenvolvidas pela área

para a coordenação;
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que porventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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FUNÇÃO: AUXIL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

 

o
 

 

Auxiliar nas atividades de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que promovam o uso de novas

tecnologias, protocolos e aplicações dos temas pesquisados; Organizar e arquivar a documentação relativa
as pesquisas desenvolvidas; Auxiliar na Organização eventos e de divulgação institucional.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Auxiliar, conforme orientado pela gerência e coordenação, nas ações de interação com as Unidades

de Ensino, afim de definir ações e prioridades de envolvimentos de pesquisa, atendendo às demandas

apuradas, quer sejam da própria unidade de ensino, ou de clientes externos em que as unidades

estejam com parcerias firmadas para apoio de Pesquisa ou incubadora;

e Auxiliar a área docente das unidades, no sentido de oferecer apoio e suporte no que diz a ação de

pesquisa técnica e científica;
Estabelecer contatos internos, cuidar de agendas de compromissos a serem atendidos;
Organizar e arquivar a documentação relativa as pesquisas desenvolvidas;

Organizar e digitar documentose relatórios do setor, controlar o arquivo;

Auxiliar na Organização eventos e de divulgação institucional;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas; EE

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato. :
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GRUPOOCUPACIONALIll:OPERACIONAL|
TITULO DO CARGO: AUXILIAR|
“FUNÇÃO:AUXILIARDj 'RATORIO
DESCRIÇÃO SUMARIA:

 

  
"CODIGO CBO: 3011-05

   

Auxiliar nas atividades do laboratório, mantendo o ambiente organizado, abastecido de seus insumos,
verificando e controlando a disponibilidade de agendas. Recepcionar e auxiliar os professores e as turmas
em atividades práticas. Zelando pela promoção e bom funcionamento das práticas laboratoriais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

e Auxiliar nas atividades do laboratório;
e Receber, controlar e organizar estoque de bens e consumos do laboratório;
e Recepcionar os alunos e orientá-los sobre uso e normas de segurança do ambiente;

e Verificar e auxiliar regularmente sobre os procedimentos de segurança e proteção aos usuários;

e Organizar o laboratório pós-aula, para deixa-lo novamente em condições de uso para novas turmas;

e Auxiliar no levantamento de todos os equipamentos que pertencem ao laboratório;
e Auxiliar o professor durante as aulas práticas no laboratório;

e Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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"GRUPOOCUPACIONALHI:
TITULO DO CARGO: AMRILIAR I

 FUNÇAO: A   LIZ

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar nas atividades da biblioteca. Controlar e selecionar o recebimento do material bibliográfico. Efetuar
o preparo físico do material bibliográfico. Auxiliar na elaboração de murais, folhetos, cartazes, manuais,

painéis e na preparação de feiras e/ou exposições. Pesquisar, preparar, organizar e atualizar base de dados
do acervo, cadastrar clientes e usuários, realizar a manutenção de banco de dados. Realizar levantamentos
bibliográficos, pesquisas de opinião e disseminação das informações. Realizar atividades administrativas de
biblioteca. Atender e orientar os usuários sobre funcionamento, utilização de materiais, regulamento e
recursos da unidade de informação, bem como divulgar material bibliográfico recebido. Controlar
empréstimos, devoluções e reserva de materiais bibliográficos. Revisar o estado físico dos materiais
devolvidos.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Participar do planejamento das atividades da Instituição;
Auxiliar na elaboração de murais, folhetos, cartazes, manuais, painéis e na preparação de feiras e/ou

exposições da unidade;

Auxiliar na organização do acervo, materiais didático-pedagógicos elaborados pela equipe da unidade,

catalogando os exemplares com base nas normas pertinentes;

Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais da biblioteca;

Atender alunos, professores, servidores e a comunidade em geral, acompanhando a consulta local,

gerenciando os empréstimos e a devolução do material;

Revisar o estado físico dos materiais devolvidos;

Divulgar as aquisições junto aos usuários;

Orientar os usuários na pesquisa em livros, revistas e outros;

Participar de reuniões, cursos, seminários e outras atividades necessárias à realização de suas

atividades;

Responsabilizar-se pelo serviço de digitalização e cópias de imagens, textos, quando for o caso;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas,diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: MOTO
FUNÇAO:MOTORISTA |

     

“CODIGO CBO: 7823-05|
Rc

DESCRIÇÃO SUMARIA:

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico

humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos
especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos
e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham
seguindo normas de segurança,higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADESTÍPICAS DO CARGO:

Dirigir veículos da organização, atendendo as solicitações de sua coordenação, transportando pessoas
ou objetos, conforme cada ordem de serviço;

Cuidar do veículo, de forma a mant

ê-lo sempre em condições de uso, quer seja mecânica ou asseio e higiene. Cuidar da documentação do
veículo, assegurando atendimento às normas de trânsito, bem como atender as obrigações,limites e
orientações do Código de Trânsito Brasileiro;
Comunicar ocorrência de trânsito, caso venha a acontecer;
Solicitar reparos mecânicos, quando necessários, através de documento formal da organização;

Controlar o consumo, quilometragem lubrificação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade;

Portar todos os documentos pessoais exigidos para o exercício da atividade, comunicando à sua

gerência, com antecedência, os seus vencimentos, afim de providenciar a renovação;

Atender as obrigações,limites e orientações do Código de Trânsito Brasileiro;

Prestar contas sobre a utilização e situação do veículo ao departamento responsável, sempre que

necessário;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as que por ventura forem criadas, sempre

que necessário;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre que necessário.
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IÍTULO DO CARGO: CODIGO CBO: 2321-15

FUNÇÃO:PROFESSOR TT

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

e Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos alunos;
e Adequar a oferta dos cursoa às necessidades do público alvo;

Alimentar o sistema SGA, com os dados de frequência e desempenho acadêmico dos

estudantes;

Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes;

Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

Avaliar o desempenho dos estudantes;

Participar de encontros promovidos pela Gerência Pedagógica e Coordenação Pedagógica;

Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas estabelelecidas, bem como as que por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DorCARGO:FORMADORE
FUNÇÃO: PROFESSOR FORMADOREF

 

  DIGO CBO: 232115

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:

Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiados pela bolsa formação;

Adequar à oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo;
Adequaros conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes

participantes da oferta;
Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

Avaliar o desempenho dos estudantes;
Participar dos encontros de coordenação, promovidos pelo Gerente Pedagógico e Coordenadores
Pedagógicos; no
Participar de encontros pedagógicos, estabelecidos pela Gerência Pedagógica e Coordenação de

Curso; E

Elaborar material didático pertinente à ementa e correspondente a carga horária das disciplinas; E
Cumprir os prazos de postagens dos materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem;
Acompanhar as frequências, notas das atividades de percurso e avaliações;
Estar disponível para elucidar dúvidas relacionadas a disciplina ministrada quando necessário e

solicitado pela Gerência Pedagógica e Coordenação e Coordenação de Curso.
Zelar dos equipamentos de trabalho, bem como a organização e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas estabelelecidas, bem como as que por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.

nx:
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Glossário

Cargo — é o conjunto de atividades, tarefas e responsabilidades de natureza e

complexidade similares, atribuídas a um ou mais postos de trabalho.

Carreira — é o agrupamento de cargos de mesma natureza, que possibilita o progresso

dos funcionários.

Classe Salarial —- conjunto de cargos de mesmo nível salarial em razão da

escolaridade.

Descrição de cargos — é o relato das atribuições inerentes a um determinado cargo.

Enquadramento — é o correto posicionamento do funcionário na estrutura do plano de

cargos e salários da Organização.

Faixa Salarial: escala de valores com limite inicial e final estabelecido para cada

classe de cargo.

Função — é o conjunto de tarefas específicas relacionadas ao cargo ocupado.

Grupo Ocupacional — é o agrupamento de cargos em razão da necessidade e divisão

do trabalho de acordo com as funções a serem desempenhadas.

Progressão — é a passagem do funcionário de uma faixa salarial para outra

imediatamente superior.

Remuneração — é a soma do salário contratualmente estipulado (mensal, por hora,

tarefa, etc) com outras vantagens da vigência do contrato de trabalho como horas

extras, adicional noturno, adicional periculosidade.

Salário-base — é o valor correspondente ao salário fundamental, sem acréscimo de

importâncias fixas ou variáveis, definido em contrato.

Step — formalização da carreira em salário
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REM TRI DE GULULÓSS Ea CECaÃ E ESC AÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC

Aos vinte e nove do mês de abril de dois mil e vinte (29/04/2020) às 10h30, em segunda

chamada, na unidade do CENTEDUC,localizada na Rua 101 Nº 289, Quadra F-17, Lote 29,

Casa 2, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP 74.080-150, reuniram-se o Presidente do Centeduc., Dr.

Fernando Landa Sobral, a tesoureira Helaine Rézio da Silva Alves, o secretário Mauro

César Bosio dos Reis e os membros Conselho de Administração, conforme a lista de presença

anexa, sob a presidência da Conselheira Abadia de Lourdes da Cunha, que convidou a mim

Helaine Rézio da Silva Alves para secretariar os trabalhos, para submeter à deliberação dos

itens da pauta, conforme dispõe o edital de convocação datado de vinte e dois de abril de dois

mil e vinte (22/04/2020): 1. Aprovação do Manual de Recursos Humanos. II. Aprovação de

alterações no Plano de Cargos e Salários do Centeduc. Ato contínuo a presidente iniciou os

trabalhos de acordo com a ordem do dia: T. Aprovação do Manual de Recursos Humanos — Na

sequência, a presidente apresentou o Manual Recursos Humanos e destacou a importância da

ferramenta, que visa atender a legislação do Estado para prever requisitos e parâmetros na

gestão de pessoal do CENTEDUC, bem como o detalhamento da relação empregatícia da OS,

envolvendo regras claras de recrutamento e seleção de funcionários, observando a

impessoalidade e a utilização de critérios técnicos na seleção, os direitos e deveres dos

funcionários, a formação e treinamento de pessoal, o regime disciplinar, as normas de apuração

de responsabilidade e as respectivas penalidades. Após análise, foi aprovado por todos os

presentes. 1I. Aprovação de alterações no Plano de Cargos e Salários — Ato contínuo, passou-

se a analisar as adequações realizadas no organograma e plano de cargos e salários para o ano

de 2020, necessárias ao atendimento do Contrato de Gestão 004/2017 — SEDI e. em

atendimento a Notificação nº 46/2020 GABGCFT e Relatório nº 13/2020 exarado pela

Comissão Executiva de Análise dos Planos de Cargos, Salários e Benefícios dos Contratos de

Gestão das Organizações Sociais. Discutidas as alterações, foi aprovado por unanimidade. Nada

mais havendo para tratar, a presidente deu por encerrada a reunião sobre a qual. eu, Helaine



 

Rézio da Silva Alves, como secretária, lavrei a presente ata, que após assinada, será registrada

junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários.

Helaine Rézio da Silva Alves

Secretária

Amas Mutara do ufic
adia de Lourdes da Cun

Predidente do Conselho de Administração
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