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1. INTRODUCAO

O Plano de Cargos e Salêrios caracteriza-se como um instrumento de organizagao e

normatizac&Ao das relacêes de trabalho entre o CENTEDUC e seus colaboradores,

além de contribuir para a politica de gestêao de pessoas, sustentado em premissas

modernas de gestêo. O plano tem como diretriz principal estabelecer uma politica

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

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

os objetivos da Organizacêo e estimular os colaboradores a cumprir com as atribuicoes

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

organizacao assenta-se, sobretudo, na gualidade e dedicacao do seu pessoal,

portanto, a adoc&o de uma politica salarial coerente torna-se num dos melhores

meétodos para estimular a produtividade, visto gue, naturalmente, hê um maior esforco e

interesse do empregado guando recebe da Organizacao, os incentivos e motivacêo

adeguados. Os salêrios se constituem no centro das atencêes nas relac6es entre o

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

tempo e o seu esforco em troca de uma retribuicêo pecuniaria due representa o

intercêAmbio de uma eguivalência entre direitos e responsabilidades reciprocos entre

empregados e empregador.

Este instrumento visa a implementacêo das politicas de remuneracêo e crescimento na

empresa. Através da obtencao de maior gualidade e produtividade nas atividades e

processos administrativos, ao mesmo tempo em due busca procedimentos due

agilizem, racionalizem e aperfeicoem estas atividades.

A Politica Salarial estabelece as diretrizes due irao disciplinar as movimentac6es

internas e externas, possibilitando a sua adeguada administracêo, alêém de formalizar

os critêrios aos funcionarios.

A gerência de Recursos Humanos serê a responsavel pela aplicacao, administracêo e

monitoramento do PCS.
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2. OBJETIVOS

Os principais objetivos do Plano de Cargos e Salarios:

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

com as competências fundamentais 4 Organizacao;

*  Promover o eguilibrio interno e externo dos salêrios de acordo com o nivel de

exigéência de cada cargo;

-  Tornar transparente aos colaboradores, as expectativas de desempenho

esperadas e as perspectivas de progresso funcional estabelecidos;

*  Proporcionar uma visêo de crescimento de carreira aos empregados;

- Ter critérios claros gue proporcionem oportunidades iguais de ascensêo, sem s

discriminacao; E

* Oferecer oportunidades de remuneracêo capazes de produzir continuada

estimulacao nos colaboradores, elevando seus padrêes de produtividade;

- Ter mecanismos gue contemplem aprimoramentos gue visem a manutenGao

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

desenvolvimento, de forma a permitir o estabelecimento de um clima

organizacional harmênico;

-  Definir atribuicêes, deveres, especificacêes e responsabilidades inerentes ao

cargo;

3. ADMISSAO

As admissêes no guadro de funcionarios do CENTEDUC serêo realizadas por meio de

processo seletivo, salvo as excec6es previstas no Regulamento de Recrutamento e

Selecêo de Pessoal vigente, obedecendo os critérios de selecêo de pessoal adotados e

aos pré-reduisitos estabelecidos, preferencialmente com salêrio no inicio da faixa

salarial estabelecida para o cargo. Excepcionalmente, o salêrio de admissao podera

ser estabelecido acima desse limite, em funcao do grau de gualificacao e do nivel de

experiëncia exigidos do candidato ou por contingéncia de mercado.

A admissêo no auadro de funcionêrios dependerê sempre da existência da vaga no

aguadro, autorizacê&o do Diretor Presidente, bem como de viabilidade financeiro-

orcamentaria devidamente atestada pela Diretoria Administrativa Financeira.



 

PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2021
 

4. ESTRUTURA OCUPACIONAL

Para atender as especificidades deste Plano de Cargos e Salêrios, o auadro

organizado de carreira do CENTEDUC, necessêrio & gestao e apoio as atvidades

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

grupos para o guadro de carreira, apresentados a seguir:

Descricao do Ouadro de Carreira
 

   

 

  

 

 GUADRODECAR is Eie
ET E o grupo ague agrega os cargos e funcêes de natureza

Diretoria administrativa de reconhecida gualificac&o nas areas gerencial  —
e acadêmica. Compreende os Diretores.

Éo grupodue agrega os cargos e funcêes de natureza
administrativa nas dreas acadêmicas e gerencial da instituicêo.

Compreende Controller Interno, gerentes, coordenadores,

secretarios acadêmicos e assessores.

E o grupo due agrega os cargos e funcêes de natureza|

 

| Administrativo

    
 

Operacional ; : st
operacional. Compreende os assistentes e auxiliares

EF T 7

Carreira de Instrutores e Formadores de EPT

“Instrutores € Formadores  |ËÉ o grupo gue agrega os cargos e funcêes vinculadas as

de EPT atividades de Ensino, Pesaguisa e Extensêo. Compreende as funcêes de Instrutores e Formadores de EPT
 

4.1. FormaGao Exigida para o Ingresso na Carreira

Cada cargo apresentado neste Plano de Cargos e Salêrios foi descrito no @uadro de

carreira, com a escolaridade minima exigida, conforme guadro a seguir:

      

 

     
 

 

 

 

 

 

 

  
 

    
   

Cargo Escolaridade Ouadro de

Diretor Presidente Doutorado |
Diretor Executivo Superior

Dieter Administrativo Financeliro Eer ie

Controller Interno ' Superior oo mar
Gerente Superior

Secretario Acadêmico Superior

Coordenador| Nivel Superior Incompleto Administrativo  |
Coordenador II Superior completo

Assessor| Nivel Médio ou Têcnico
 Assessorll Nivel Superior Incompleto o|

Assistente Nivel Médio completo  | Grupo Operacional TM
Auxiliar Ensino Fundamental  | oo 
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INSTRUTORES E FORMADORES DE EPT
 

 
 

 

Funcao |  Nivel  FormaGao Acadêmica Grupo
1 |Médie "

Instrutor* T | Superior
  

N Pos-Graduacêo Lato Sensu
 

 Formador EPT || Pés-Graduacao Scricto Sensu-Mestrado
P6s-Graduac&o Lato Sensu
 

    MI P6s-Graduacao Scricto Sensu-Doutorado
 

* Notéria Capacidade

5. POLITICA DE PROGRESSAO

Esse plano prevê a critérios gue permitem a evolucêes salarial de crescimento em

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

5.1.Progressao Horizontal — Consiste na mudanca para o nivel salarial superior de

endguadramento, podendo ocorrer para 1(um) ou 2 niveis e ser obtida em duas

situacbes:

a) Progressêo por mérito — obtida mediante avaliacêao de desenvolvimento

funcional gue considera os fatores: Conhecimento técnico; Conhecimento da

organizacao: competências sociais/relacêes humanas, Amplitude de

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

Intensidade da Influência e, Assiduidade do empregado no trabalho

desenvolvido.

Progressêo por Antiguidade — obtida mediante avaliacao do tempo de

permanência na organizacêo (em anos). Consiste na mudanca de nivel

salarial imediatamente superior de enauadramento (um nivel) e ocorrera

mediante lista de antiguidade.

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

maior grau hierêrguico 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 diretor presidente.
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A Progressêao Vertical ficarA a critério do diretor presidente, apos justificada

necessidade de profissional em grau hierarduico maior na estrutura de cargos.

As Promocëes decorrentes de processo de progressêao vertical ocorrem conforme

solicitacao das diretorias e aprovac&o do diretor presidente, respeitando o guadro de

vagas e os limites orcamentarios e financeiros.

5.3. Criacao de novos cargoslfuncoes

A criag&ao de novos cargos ou funcêes para integrar a estrutura de Cargos da

Organizacao ou alteracêes no PCS podem ocorrer se necessarios ao desenvolvimento

das atividades ou da necessidade de ampliacêao dos servicos gerenciados pelo

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

se, devidamente autorizados pelo diretor presidente.

As validacées de alterac6es seguem a sedguência abaixo:

- Nêo ferir nenhum preceito de: Contrato de Gestao, Constituicao Federal,

CLT, CCT regional;

e Nêo ferir a politica interna de crescimento da empresa;

e Naêo ferir os itens de legalidade interna, crescimento e composicao de

organograma;

e Naêoferira meritocracia estabelecida;

6. REGIME DE TRABALHO

Jornada de trabalho é o periodo em gue o empregado fica a disposicao do empregador

para dar cumprimento as tarefas gue Ihe sao atribuidas. A jorada de trabalho, regra

geral, tem a duracêo normal de 8 horas diërias, cumprindo jornada semanal de 40

(guarenta) horas, salvo as jornadas especiais das profissêes regulamentadas, de

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

especificidades do Contrato de Gestêo.

7. CONTROLE DE FREOGUÊNCIA E FALTAS

O controle de freguëncia visa identificar as variacées ocorridas dentro da jornada de

N
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trabalho do empregado. O registro de freguência sera diërio, por meio eletrênico ou

folha de freguência, observadas a legislacao vigente.

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

Convencao Coletiva de Trabalho.

8. SISTEMA DE REMUNERACAO

O sistema de remuneracêo serê composto por:

a) Salêrio base — corresponde ao salêrio fundamental, sem acréscimo de

importências fixas ou variëveis com as guais se completa a remuneracao global

dos empregados, valor definido em contrato.

b) Remuneracao — representa o somatêrio dos valores correspondentes ao nivel

salarial, acrescido dos adicionais e vantagens recebidas pelo empregado.

8.1. Manutencao da Base Salarial

Os valores dos padrêes salariais somente poderao ser alterados mediante

aprovacao da Diretora do CENTEDUC, sendo assegurada a revisêo anual

determinada em negociacao coletiva de trabalho.

8.2. Estrutura Salarial e Enguadramento Funcional

O endguadramento funcional do empregado do CENTEDUC no presente plano se

dar& no nivel incial da carreira definidos, respeitando-se a faixa salarial (percentual

aplicado entre os niveis salariais, classes e grupo ocupacional do Ouadro Geral de

Cargos e Funcêes, Anexo |).

9. FERIAS

Periodo anual de descanso remunerado com duracao maxima de 30 (trinta) dias,

proporcional ao numero de faltas ao servico.

Os seguintes parametros devem ser observados, sobre as férias dos funcionarios:
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a) Para o primeiro periodo aauisitivo ao direito de gozar férias, ser&o exigidos

doze meses de exercicio efetivo.

b) Desde gue haja concordência do empregado, as férias poderê&o ser usufruidas

em até três periodos, sendo gue um deles nêo podera ser inferior a guatorze

dias corridos e os demais nao poderao ser inferiores a cinco dias corridos,

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

férias com as férias escolares.

10. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Visa proporcionar o atendimento das necessidades de formacao, aperfeicoamento e

desenvolvimento dos funciondrios do CENTEDUG, capacitando-os para o

desempenho das competências e a prêtica dos comportamentos necessêrios a

melhoria da gualidade dos servicos:

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

aperfeicoamento profissional pelo CENTEDUC:

|. Categoria de desenvolvimento têcnico: direcionada a formacao,

aprimoramento e reciclagem dos funcionarios, diretamente

relacionadas com sua area de atuacao, e,

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

especifico, voltado a& assimilacao e desenvolvimento de

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com o trabalho,

bem como a aprendizagem de novos conceitos, diretrizes e politicas

adotadas pelo CENTEDUC.

b) Como modalidades de Treinamento e Desenvolvimento, o CENTEDUC

trabalhara com:

|Programas Internos: constituidos de cursos palestras, seminarios,

est&gios em outras dreas, rodizio de funcoes, reuni6es de trabalho e

workshops, realizados com recursos humanos, materiais e

tecnolêgicos do CENTEDUC; e,
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I.Programas Externos: constituidos de cursos técnicos de curta

duracêo, cursos de pés-graduacao e MBA, palestras, seminarios,

convencêes, viagens e visitas programadas, participacao em grupos

ou associacêées de profissionais de RH e de outras areas.

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

deverêo ser consideradas as necessidades de aualificacêo dos funcionarios,

devendo ser dada preferência, sempre gue possivel, aos Programas Internos.

d) O levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento devera

ser realizado anualmente, junto com o planejamento dos programas de

treinamento dos funciondrios, a cargo do Departamento de Recursos

Humanos.

11. DESLIGAMENTO

E a rescis&o do Contrato de Trabalho, ocorrendo por:

11.1. Iniciativa do CENTEDUC:

a) por justa causa;

b) sem justa causa;

c) término do contrato de experiëncia;

d) rescisêo antecipada do contrato de experiëncia e prazo determinado.

11.2. Iniciativa do Funcionario:

a) a pedido;

) aposentadoria por tempo de servico e idade;

) término do contrato de experiëncia; ou

) rescisêo antecipada do contrato de experiëncia e prazo determinado.

rescisêo antecipada do contrato de experiëncia e prazo determinado

G
E

E
G

11.3 Outras Formas:

a) (invalidez temporaria;

b) falecimento;

Cc) decisêo judicial, ou

d) acordo.
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12. DISPOSICOES FINAIS

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

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

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

Soluc6ées em Tecnologia e Educacao.

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

juntamente com a Diretoria do CENTEDUC, ou por profissional contratado para esse

fim , observando sempre o planejamento orcamentario e a legislacê&o pertinente.

Este plano de cargos e salêrios aprovado em 13 de abril de 2021, em Reuniëo

Extraordinêria do Conselho de Administracêo Especifico de Educacêo Profissional e

Tecnol6gica para atendimento ao Contrato de Gestao 004/2017 - SEDI, entra em vigor

nesta data e deverê ser de conhecimento de todos os colaboradores do CENTEDUC.

Goiënia, 13 de abril de 2021.

Prof. Dr. Fernando Landa Sobral

Diretor Presidente
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ANEXO

GUADRO GERAL DE CARGOS E FUNCOES

ANEXO I-A — GRUPO OCUPACIONAL 1 - DIRETORIA

ANEXO I-B - GRUPO OCUPAGCIONAL II - ADMINISTRATIVO

ANEXO I-C - GRUPO OCUPACIONAL Ill - OPERAGCIONAL

ANEXO I-D — GRUPO OCUPACIONAL IV - INSTRUTORES E

FORMADORES DE EPT
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ANEXO I-A

GUADRO GERAL DE CARGOS E FUNCOES - GRUPO OCUPACIONAL 1 - DIRETORIA

           
Diretor Presidente Diretor Presidente 13.200,00 13.839,00 14.669,34 15.500,00 16.667,75 18.520,00 ë

I Diretor Executivo Diretor Executivo 12.000,00 12.540,00 13.201,40 14.000,00 15.500,00 1666775

Diretor Administrativo Financeiro Diretor Administrativo Financeiro 12.-000,00 12.540,00 13.201,40 14.000,00 15.500,00 16.667,75

17
14

87
8

D
Y
.

18

ANEXO I-B

GUADRO GERAL DE CARGOS E FUNCOES — GRUPO OCUPACIONAL I! — ADMINISTRATIVO

D
E
T
A
E

IT
1I
PR
TD

  

 

        

 

    OE AO - oe og
' Controller  Controlier Interno RE 12.000,00  12.540,00 1320140  14000,00 16.500,00 16.667.75

Gerente Administrativo 5.450,00 5.643,00 595040 6.3643 7.000.78 770087
Gerente Financeiro 5.450,00 5.643,00 595040 636436  7.000.78  7.700.87
Gerente de Compras 5.450,00 5.643,00 595040  6.364,35 700079 7.700.87

oe Gerente de RH 545000 5.643,00 595040  6.364,35 7.000.79 7.700.87
Gerente de Controle e Avaliac&o 5.450,00 5.643,00 5.950,40 6.364,35  7.000,79 7.700,87

GEEDE 545000 5.643.00 695040  6.364,35 7.000.79  7.700.87

M
E
E
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Secretêrio Acadêmico

Coordenador

Gerente de Planejamento e Projetos

Gerente Pedag6gico

Gerente de EAD

Gerente de Contratos

Gerente de TI

Gerente de DIT

Gerente Operacional

Secretêrio Acadêmico

Coordenador Administrativo

Coordenador de Patrimênio

Coordenador de Compras

Coordenador Financeiro

Coordenador de Adm.Pessoal

Coordenador de Indicadores

Coordenador de Desenvolvimento

Coordenador de Suporte Têcnico

Coordenador Cultural

Coordenador Regional

Coordenador de Controles Internos

Coordenador Operacional

Coordenador de APL

Coordenador de Laboratêrio

Coordenador de Curso Superior

Coordenador Pedag6gico

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

3.57640

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

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

3.57640

3.57640

3.576,40

3.576 ,40

3.576,40

3.57640

3.576,40

3.57640

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.576,40

3.853,72

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

d.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

385372

3.853,72

d.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

4.239,50

4.239,50

6.364,35

6.364,35

6.364,35

6.364,35

6.364,35

6.364,35

6.364,35

4.75040

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

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

5.129,30

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87

7.700,87
770087
770087 S
543400

5.129,30

5.129,30

5.12930
812930

512930
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
5.434,00
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Coordenador

Assessorl

Coordenador EAD

Coordenador de DIT

Coordenador de RH

Coordenador de Oualidade

Coordenador de Planejamento e Projetos

Coordenador de Contratos

Coordenador de Eixo

Coordenador de Ofertas e Demandas

Coordenador de Cotec

Coordenador de Integracao

Coordenador de Incubadora

Coordenador de Pesauisa

Assessor Administrativo

Assessor de Patrimênio

Assessor de Compras

Assessor Financeiro

Assessor de Adm.Pessoal

Assessor de Indicadores

Assessor de Desenvolvimento

Assessor de Suporte Têcnico

Assessor Cultural

Assessor Regional

Assessor de Controles Internos

Assessor Operacional

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

3.57640

3.576,40

3.57640

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

2.530,00

2.530,00

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

d.853,72

A3.853,72

3.853,72

3.853,72

3.853,72

A.B5372

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

2.745,00

2.745,00

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.23950

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

2.93436

2.93436

2.93436

2.93436

2.93436

2.93436

2.93436

2.93436

2.934,36

2.934, 36

2.934,36

2.93436

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

3.08 1,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.08 1,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.081,08

3.08 1,08

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

5.12930

5.129,30

5.129,30

3.239,50

3.239,50

3.23950

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

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.56672

3.56672

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72

3.566,72
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Assessor II

Assessor de APL

Assessor de Laboratêrio

Assessor de Curso Superior

Assessor Pedag6gico

Assessor EAD

Assessor de DIT

Assessor de RH

Assessor de Oualidade

Assessor de Planejamento e Projetos

Assessor de Contratos

Assessor de Eixo

Assessor de Ofertas e Demandas

Assessor de Cotec

Assessor de Integrac&o

Assessor de Incubadora

Assessor de Pesdaguisa

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

2.93436

2.934,36

2.93436

2.934,36

2.93436

2.934,36

2.93436

2.93436

2.934,36

2.93436

2.93436

2.934,36

2.934, 36

2.934,36

2.93436

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

d.227,80

3.227 ,80

3.227,80

3.081,08

3.081,08

3.566,72

d.566,72

3.566,72

4.56672

3.56672

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

3.853,72

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

4.566,72

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.239,50

4.23950

4.239,50

4.23950

4.239,50

4.239,50

4.23950
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GUADRO GERAL DE CARGOS E FUNCOES - GRUPO OCUPACIONAL Il - OPERACIONAL

 

Assistente

   
Assistente Administrativo

Assistente de Patrimênio

Assistente de Compras

Assistente Financeiro

Assistente Adm. Pessoal

Assistente de RH

Assistente de Indicadores

Assistente de Oualidade

Assistente de Planej. e Projetos

Assistente Pedagégico

Assistente de EAD

Assistente de Contratos

Assistente de Desenvolvimento

Assistente de Suporte Técnico

Assistente DIT

Assistente Cultural

Assistente de Controles Internos

ANEXO I-C

  

 

1.567.50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.667,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.667,50

1.667,50

1.567,50

 

 

n
1.677 ,22 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.794,62

467722 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.794,62

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677,22 1.79462

1.677 ,22 1.794,62

1.677,22 1.794,62

1.677,22 1.79462

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

1.920,24

1.920,24

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

2.054,00

  

 

GE
2.194,50

2.194,50

2.19450

2.19450

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

17

03
/0
5/
20
21

17
18
97
9

-
E
T

—
P
r
o
t
o
c
o
l
a

LU
IF
RT
EE
]



 

NtEoUc PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2021

 

Auxiliar

Assistente Operacional

Assistente de Curso Superior

Assistente de Integracêo

Assistente de Eixo

Assistente de APL

Assistente de Incubadora

Assistente de Pesauisa

Assistente de Laboratêrio

Auxiliar Administrativo

Auxdiliar de Patrimênio

Auxiliar de Compras

Auxiliar Financeiro

Auxiliar Adm. Pessoal

Auxiliar de RH

Auxiliar de Indicadores

Auxiliar de Oualidade

Auxiliar de Planejamento e Projetos

Auxiliar Pedag6gico

Auxiliar EAD

Auxiliar de Contratos

Auxiliar de Desenvolvimento

1.567,50

1.567,50

1.5867,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.56750

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

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1,677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.677,22

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.46270

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.462,70

1.794,62

1.79462

1.79462

1.79462

1.794,62

1.794,62

1.79462

1.794,62

1.667,50

1.567,50

1.567,50

1.567,50

1.5667,50

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

1.677,22

1.677,22

1.677,22

167722

1.677,22

1.677,22

1.67722

1.677,22

1.67722

1.677,22

1.67722

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

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

2.194,50

2.19450

2.194,50

2.194,50

2.19450

2.194,50

2.194,50

2.19450

1,920,24

1.920,24

1.92024

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.92024

1.920,24

1.92024

1.920,24

1.920,24

1.920,24

1.920,24
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Auxiliar de Suporte Têcnico

Auxiliar DIT

Auxiliar Cultural

Auxiliar de Controles Internos

Auxiliar Operacional

Auxiliar de Curso Superior

Auxiliar de Integracêo

Auxiliar de Eixo

Auxiliar de APL

Auxiliar de Incubadora

Auxiliar de Pesaguisa

Auxiliar de Laboratêrio

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

1.462,70

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

1.667,50

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

1.67722

1.67722

1.677,22

1.67722

167722

1.677,22

1.67722

1.67722

1.67722

1.67722

1.67722

1.794,62

179462

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.79462

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.794,62

1.92024

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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ANEXO I-D

GUADRO GERAL DE CARGOS E FUNCOES - GRUPO OCUPACIONAL IV - INSTRUTORES E FORMADORES DE EPT

    CLASSE

I Professor InstrutorN1

1 Professor Instrutor N2

HI Professor Instrutor N3
Instrutor*

I Professor Formador EPT N1

MH Professor Formador EPT N2

UI Professor Formador EPT N3

* Hora/aula - 60(sessenta) minutos.

 

15,34

1719

21,95

26,13

2926

 

17,86

19,56

21,93
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33,33

37,34
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ANEXO II

ORGANOGRAMAS
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Organogramdetalhado da Lnidade Gestora

Fonte: Planp de Cargo e Saldrios 2021- Aprovado pele Conselha

de Admirustracdo em 13/04/2021
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Organogramadetathado da Unidade Gerida
 Fonte:Planode€argoeSalarios- 2020

| Aprovado pele Censelfho de Adrmiinistracio em 29/04/2020
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ANEXO III

DESCRICAO DOS CARGOS
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TITULO DO CARGO: DIRETOR PRESIDENTE

  
  

 

DESCRIGCAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Coordenar as atividades da Diretoria Executiva e presidir as reuniëes, exercendo o voto de desempate
e participar das reuniëes do Conselho de Administracêo da Entidade e dos Conselhos de Administracao

Especificos e do Conselho Fiscal;
Representar o CENTEDUC, assinando termo de colaboracaêo, termo de fomento ou de acordo de

CoOperac&o com a administrac&o publica, para a consecucao das finalidades de interesse publico e

reciproco, podendo designar terceiro;
Convocar a Assembleia Geral, e reuniëes do Conselho de Administrac&o da Entidade e Conselhos de
Administracê&o Especificos, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
Representar o CENTEDUC, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, podendo designar outra

pessoa por procuracao, desde gue aprovado pelo Conselho de Administracêao da Entidade;
Ordenar despesas e fimar compromissos econêmico-financeiros, em conjunto com o Diretor
Administrativo Financeiro;
Assinar chegues e ordens de pagamento, conjuntamente com o Diretor Administrativo Financeiro ou
Com o seu substituto estatutario, no exercicio do cargo, podendo designar outra pessoa por procuracêo,

desde gue aprovado pelo Conselho de Administracêo da Entidade;
Submeter suas contas ao exame do Conselho de Administracao da Entidade. Conselho de
Administracêo Especifico e do Conselho Fiscal, para parecer, remetendo-as, a seguir, a Assembleia
Geral;
Submeter ao Conselho de Administrac&o da Entidade, ao Conselho de Administracêo Especifico e ao
Conselho Fiscal o relatêrio de suas atividades e a situacêo financeira do CENTEDUC, em cada
exercicio;

Criar e prover cargos necessêrios aos servicos técnicos e administrativos;
Representar a instituicêo frente a autoridades, aos 6rgaos governamentais e a comunidade,
Responder pela organizacêo e administrac&o sistêmica das atividades da empresa, definindo linhas
estratégicas e negociais a serem adotadas, due visem ao atingimento das metas e resultados
estabelecidos para a Instituicêo;

Expedir normas gerais necessêrias & execucêo das atividades do CENTEDUC:
Participar das reuniëes do Conselho de Administracêo e do Conselho Fiscal, sem direito a voto;
Cumprir e fazer cumprir o estatuto, as normas e as deliberacêes da Assembleia Geral:

Realizar convênios, acordos, ajustes, contratos de gestêo, termos de cooperac&o técnica, termos de
Colaboracêo ou termos de fomento, ou gualguer outro instrtumento legal gue estabeleca direitos, 6nus,
obrigacées ou compromissos para o CENTEDUC;
Representar o CENTEDUC judicial e extrajudicialmente:

Movimentar, em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro os recursos financeiros do
CENTEDUC, assinando os documentos atinentes a movimentac&o destes, podendo delegar tais
atribuicêes;

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
proposicées emanadas da Assembleia Geral e do Conselho de Administracao:
Prover as funcêes de chefias e os cargos de confianca:

Determinar a instauracêo de processos administrativos de gualguer natureza, inclusive de carater
apuratêrio;

Praticar atos de administrac&o de pessoal, inclusive os de admissêo e demissêo:

Convocar a Assembleia Geral e os Conselhos de Administrac&o e Fiscal para apreciac&o 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 gestêo e de comunicacêo interna e externa do CENTEDUC:
Elaborar e submeter ao Conselho de Administrac&o e Fiscal o plano anual de atividades da Instituicêo,
bem Como o seu orcamento e as propostas de despesas extraordinêrias:
Realizar demais atividades correlatas, sempre gue necessario.
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TITULO DO CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

 

  

  

EE

` CODIGO CBO: 1237-05
   

  
DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Coordenar e supervisionar os estudos e planejamento e operacionalizacêao das atividades do

CENTEDUGCG;
Dirigir e coordenar os trabalhos de assessoramento na implementacêo, promocëêo e divulgacêao de
programas e projetos do CENTEDUC;
Dirigir as atividades de operacionalizacao definidas em Contrato de Gestêo e atividades proprias do
CENTEDUC, responsabilizando pela interlocucao, juntamente com o Diretor Presidente, perante

parceiros contratados;
Articular com 6rgêos e entidades de diversas esferas publicas e privadas na realizacêo de pesaguisas,
estudos e convênios para troca de conhecimentos e dados;
Buscar entender as demandas e necessidades de pesduisa técnica e cientifica, a fim de elaborar acao
de atendimento a essas demandas, levando-se em considerac&o demanda de mercado, aplicabilidade,
viabilidade e outras variëveis due possam impactar no processo de desenvolvimento da pesaguisa;
Participar de reuniëes com demais diretorias na definicêo do planejamento orcamentaêrio;

Substituir o diretor presidente nos casos de ausências e afastamentos provisêrios;
Substituir o diretor administrativo financeiro nos casos de ausências e afastamentos provisêrios;
Participar das reuniëes do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal, sem direito a voto,
Responder pela organizacê&o e administrac&o sistêmica das atividades da empresa, definindo linhas
estratégicas e negociais a serem adotadas, due visem ao atingimento das metas e resultados
estabelecidos para a Instituicao;
Definir juntamente com as diretorias o plano estratégico da instituic&o, bem como propor sua
adeguacao ao cenario, duando necessario;
Representar a empresa frente a autoridades, aos 6rgêos governamentais e a comunidade;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizac&o e asseio do ambiente sempre
due necessêrio;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessêrio;

Analisar estrategicamente as decisêes sobre a viabilidade de neg6cios e investimentos;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
gue necessêrio,

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;
Secretariar as reuniëes de Diretorias, lavrando as respectivas atas;

Secretariar as reuniëes da Diretoria Executiva e as do Conselho de Administrac&o da Entidade e
Conselho Fiscal, redigindo suas atas em termos préprios;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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TITULO DO CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. c6pieo CBO: 1231-om

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Dirigir os servicos administrativos do CENTEDUC;
Ordenar despesas e firmar compromissos econêmico-financeiros, em conjunto com o Diretor
Presidente;
Locar imoveis para serem instalados escritêrios, sucursais, matriz ou filiais do CENTEDUC, bem como

Contratar os servicos de energia, &gua, telefonia, internet entre outros para o bom funcionamento do
Instituto;
Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores do CENTEDUC;

Abrir contas, assinar chedues e ordens de pagamento, sempre conjuntamente com o Diretor
Presidente, podendo esta competência ser designada por procuracao a outra pessoa, desde due este
seja aprovado pelo Conselho de Administracao da Entidade;
Promover e dirigir a arrecadacao da receita social, depositë-la e aplicê-la de acordo com decisêo do
Conselho de Administrac&o da Entidade;
Ordenar pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida por decisêo do Conselho de Administracêo
da Entidade;

Manter em dia a escrituracao da receita e da despesa e a guarda dos documentos financeiros,
contabeis e fiscais;
Apresentar & Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatorio anual sobre a situacêo financeira e

a prestacêo de contas, gue deverêo ser encaminhados ao Conselho Fiscal para exame e parecer,
fornecendo a esses 6rgêos as informacêes complementares gue lhe forem solicitadas;
Reguerer e assinar o certificado digital gue sera utilizado como documento eletrênico de identidade
para futuras transacêes do CENTEDUC;
Determinar as unidades subordinadas as diretrizes guanto aos objetivos e metas a serem alcancados
no desenvolvimento das atividades a seu cargo, bem como definir prioridades e prazos para a
cConNsecUFAo dos referidos objetivos e metas;
Orientar a elaboracêo dos Orcamentos Gerenciais, anuais da Empresa, a partir das politicas, diretrizes
e objetivos estabelecidos pelo Parceiro Publico;

Apresentar e estabelecer os parametros bêsicos para a consolidac&o da proposta orcamentêria anual
da Empresa:

Coordenar e acompanhar a execuc&o dos Orcamentos Gerenciais Anuais, recomendando, se for o
Ccaso, revisêo nos orcamentos;

Formular a Politica de Recursos Humanos da Empresa e orientar sua implementac&o, calcada na
valoriza€êo do ser humano e voltada para a consecuc&o de resultados, dando ënfase a efetiva
capacitacao gerencial, técnica e administrativa do corpo funcional de todas unidades:
Orientar a Diretoria na conducao da Politica de Relacêes Trabalhistas e Sindicais da Empresa, calcada
no pragmatismo empresarial e respeito as entidades sindicais:
Orientar o desenvolvimento e execug&o de programas de ac&o voltados para a continua racionalizac&o
e otimizacao das atividades de apoio administrativo da Empresa, visando o aumento da eficiëncia e a
reducao de custos;
Coordenar as atividades de representac&o da Empresa em assuntos inerentes & Diretoria
Administrativa Financeira, promovendo contatos e entendimentos com clientes, autoridades
empresariais, bancêrias e/ou governamentais;

Planejar, coordenar e propor diretrizes, planos e metas para as atividades de Planejamento Financeiro
e de Orcamentos abrangendo: analises econêmicas financeiras, estudos tarifêrios, orcamentos e
atuaG&o em processos de licitac&o em geral:
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
gue necessaêrio;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas. sempre
gue necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato. sempre due necessario.
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DESCRIGAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Estudar os movimentos econémicos e do mercado ao gual a empresa esta inserida;

Coordenar as atividades de consolidacao de dados para relatorios de desempenho de cada area;
Identificar pontos de melhora e propor acêes corretivas, visando sempre a economicidade e

transparência;
Coordenar e acompanhar a analise da saude financeira da organizacêo;
Avaliar e propor adeguacêes, se necessario, os ciclos operacionais;
Definir as premissas orcamentêrias e metas a serem alcancadas; si
Validar os processos de contratacêo e aduisicêo;

Validar os processos de recrutamento, selecao e contratacêo de pessoas;
Validar as demonstracêes financeiras e publica-las duando necessêrio;
atuar junto a gestêo, acompanhando as atividades desenvolvidas nas areas meio e fim, objetivando
contribuir para o funcionamento eficiente e eficaz das unidades integrantes da Regional 5 e da gestêo
orcamentêria, patrimonial e financeira;
proporcionar assistência, orientacêo, e informacao junto aos diversos setores da Instituicêo, visando
contribuir com a adeguada funcionalidade da instituic&o e do cumprimento as normas e exigências
legais; :
recomendar a adocêo de medidas de controle preventivo, bem como corretivos, em conformidade com

as normas pertinentes ao CENTEDUC e a legislaGêo correspondente; d
assessorar os diretores da entidade no acompanhamento da execucêo dos programas, visando
comprovar o nivel de execuc&o das metas, o alcance dos objetivos e a adeguac&o do gerenciamento; ay
acompanhar, no Ambito da Instituicêo, o cumprimento de seus programas de trabalho, dos indicadores E

estabelecidos, dos programas e metas planejados, bem como avaliar o grau de execucêo e realizacao
de tais metas;

acompanhar o cumprimento das metas do Planejamento anual no &mbito da entidade, visando
comprovar a conformidade de sua execuc&o;

verificar a execuc&o do orcamento da entidade, visando comprovar a conformidade da execuc&o com

os limites e destinacêes estabelecidas no contrato de gestêo e proposta técnica
desenvolver atividades de auditoria de pessoal, contêbil, orcamentêria, financeira, institucional,
patrimonial e de gestêo;

realizar sistematicamente a verificacêo da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela
instituic&o na pratica da execuc&o rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adeguacêo
as exigências legais e metas estabelecidas;

elaborar periodicamente relatérios das verificacées realizadas e fazer o acompanhamento continuo
visando sanar as eventuais impropriedades identificadas;
propor, junto ao setor competente, a revisêo das normas internas relativas aos sistemas de pessoal,
material, patrimonial, orcamentêrio, e financeiro de forma a adeguarem-se as normas intermas e a
legislac&o vigente;

informar aos diversos setores do CENTEDUC acerca das modificacêes e alteracêes gue venham a
ocorrer Nos procedimentos de gestêo administrativa, financeira, orcamentaria, patrimonial e recursos
humanos, objetivando a continua atualizacêo e aprimoramento das rotinas de execuc&o:
verificar a consistência e a fidedignidade dos dados e informaG6es gue comporë&o a prestacao de contas
semestrais e anuais e dos demonstrativos contabeis do CENTEDUC:
promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos visando a gualificac&o, atualizac&o e reciclagem
dos procedimentos e rotinas de trabalhos adotados, visando & continua atualizacêo.
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Atua com a gestêo da eguipe, respondendo pelo setor de patrimênio, supervisionando o setor de compras
dando assessoria as diretorias da empresa, elaborando relatorios gerenciais, providenciando meios para
due as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos têcnicos.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Gerenciar, planejar e controlar as atividades da &rea administrativa;

Acompanhamento dos processos administrativos;
Gerenciar as operacêes administrativas realizadas, respondendo pelo planejamento, organizacao e
controle dos programas e suas execucêes, bem como avaliar os resultados para assegurar o
processamento regular das atividades;
Planejar atividades e rotinas gue melhorem os processos administrativos;
Zelar pelas normas e regulamentos intermos acompanhando o processamento das atividades

administrativas em cumprimento ao contrato de gestêo;
Gerenciar a frota de veiculos & disposicê&o do Centeduc, de acordo com as disposicêes contidas no
manual de frota;
Gerenciar e controlar as atividades do setor de Patrimênio;

Gerenciar o setor de compras, fiscalizando o cumprimento do Regulamento para os procedimentos de
compras, contratac6es de obras, contratacêo de servicos e alienac6es do Centeduc e normativas
vigentes;

Gerenciar as solicitacêes e concessêes de diërias e indenizacêes de transporte, de acordo com o
regulamento préprio;

Orientar e providenciar a elaboracêo dos relatêrios da &rea administrativa da Organizacêo, visando
assegurar a disponibilidade de informacêes contabeis fidedignas para dar adeaguado suporte ao
processo decisêrio em todas as areas.

Participar das atividades relacionadas com o planejamento estratégico da Organizacêo, levantando e
analisando as informaGgêes relevantes sobre o cenêrio administrativo, visando contribuir para a
elaboracêo de planos de acao gue levem a empresa a atingir seus objetivos.
Controlar a freguência dos colaboradores sob sua responsabilidade;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessêrio.
Executar outras atividades afins, por determinac&o do Superior Imediato, para atender necessidades do

e servico e conveniëncia da rea.
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CODIGO CBO: 1421-05

DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

 

Gerenciar toda a area financeira (contas a pagar, contas a receber), realizar os pagamentos da instituicaêo,
geracêo de relatorios e demonstrativos financeiros, atendimento as solicitacêes da diretoria. Gestêo
financeira junto & empresa de contabilidade.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Controle da conta bancaria, conta investimento;

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

Participae de reuniëes com diretor administrativo financeiro,contribuindo com o planejamento
orcamentario;
Efetuar lancamentos no sistema financeiro ERP;
Conferir documentacêes dos processos de pagamentos;

Controlar as contas fixas mensais, como agua, luz, telefone, internet da administracêo e ITEGOSs;
Realizar a prestacao de contas e planejamento financeiro;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
due necessêrio;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
gue necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

   

Gerenciar eauipe e colaboradores gue atuam em processos de compras, armazenagem e movimentacêo
de materiais, eguipamentos , insumos e servicos, de modo a garantir o cumprimento de prazos e o
atendimento das demandas das areas

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Planejar, coordenar e supervisionar a compra de servicos e produtos diversos para o atendimento das
demandas das unidades ITEGOICOTECS integrantes da regional 5, compreendendo desde a
identificacao dos fornecedores, cotacao de precos e demais condicêes de fornecimento até a emissêo

dos pedidos e recebimento do material/servicos;
e Orientar e acompanhar a organizac&o e disciplina na rea visando seu bom desempenho e

Contribuicêo 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 contabilizacêao bem como as emitidas para efeitos de

transferência de produtos e canceladas;
e Consultar a situac&o cadastral para averiguar as exigéncias legais para o processo de compras e

servicos;
s negociar diretamente com formecedores as bases e condicêes para o formnecimento, visando as

melhores condicêes para a aduisicêo de produtos e servicos, atendendo o gue dispêe o Regulamento
para os procedimentos de compras, contratacêes de servicos, contratacêes de obras e alienacêes do
CENTEDUGC;

e Emitir ordem de compras e encaminhar a Diretoria Administrativa Financeira e Presidência para
autorizacêo;

Selecionar melhores propostas para a Organizacêo;
Gerenciar coordenador, assessores, assistentes e auxiliares da sua rea;
Participar de reuniëes com diretor administrativo financeiro,contribuindo com o planejamento
orcamentêrio;
Efetuar lancamentos no sistema ERP;

Conferir documentacêes dos processos de compras/servicos;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Gerencia atividades de departamentos ou servicos de pessoal, recrutamento e selecêo, cargos e salarios.
beneficios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das

eOuipes. Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planeiamento, contratacêes, "

negociacêes de relacêes humanas e do trabalho. Aftuam em eventos corporativos e da comunidade, es
representando a empresa. d

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e  Controle da conta bancaria, conta investimento:
e Gerenciar coordenador, assessores, assistentes e auxillares da sua area;

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

orcamentêrio;
Efetuar lancamentos no sistema financeiro ERP;
Conferir documentacêes dos processos de pagamentos;
Controlar as contas fixas mensais, como Agua, luz, telefone, internet da administracêo e ITEGOS;
Realizar a prestacêo de contas e planejamento financeiro;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre
due necessario; ss

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;

e Realizardemais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessario.
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CODIGO CBO: 1144-05     

DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Proporcionar alcance de resultados guantitativos e gualitativos da organizacêo por meio de relatêrios, apolo
metodologico e analise critica do desempenho das atividades e acêes desenvolvidas.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Propiciar alcance de resultados guantitativos e agualitativos das eguipes por meio de relatérios, apoio

metodolêgico e analise critica do desempenho das atividades e acêes;
e Potencializar melhoria continua dos resultados através de acompanhamento de plano de acao,

indicadores priorizados em segmentos;
e Apoiar alcance de metas de produtividade através controles e consolidac&o de informacêes de -—

eficiëncia; a
se Analisar as metas estabelecidas, por meio de consolidagao de informacêes de produzidas por cada

area envolvida;
Analisar indicadores operacionais por meio de métodos, procedimentos e diretrizes;
Propiciar melhoria continua dos resultados referente aos indicadores e SLA's de produtividade,
agualidade e custo, por meio de acompanhamento de reuniées, orientacêes e treinamentos;

e Potencializar gerenciamento da rotina através de acompanhamento de procedimentos, implementac&o
de agenda das func6es operacionais;

e Propiciar melhoria continua do sistema de gestêo por meio de proposic&o de novas medicêes e
aperfeicoamento do mêtodo; identificac&o, avaliac&o e divulgacêao das melhores prêticas operacionais;
Realizar elaborac&o de relatérios para a diretoria;
Acompanhamento de Relatêrios Diërio das Unidades;
Elaboracêo de relatérios e acêes de melhoria &4 Gestêo das unidades;
Ajudar no zelo dos edguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
due necessario;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessêrio:

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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TITULO DO CARGO: GERENTE DE OUALIDADEeed ADE

  

 

 CODIGO CBO: 1144-05
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

E responsêvel por planejar, desenvolver projetos disponiveis no mercado, em conformidade com a
legislacao vigente; responsavel por desenvolver juntamente com a Diretoria acbes estratégicas envolvendo
todas as areas do Planejamento e Projeto, como a Gerência de Controle e Avaliacêo (Indicadores e
Oualidade), Têcnico Operacional e Obras da Instituicao..

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Assessorar a Controladoria Interna avaliando procesos e rotinas administrativas;
Acompanhar de acordo com as diretrizes implantadas pelo Controle Interno as acêes desenvolvidas
pela area;
Atuar na identificacêo dos processos dos setores da organizac&o mapeando e adeguando esses

procedimentos aos padrêes estabelecidos;
Elaborar relatêrios de indicadores de gualidade e apresentê-los ao Controller Interno;
Conferir, de acordo com as diretrizes implantadas os processos referentes a aguisicées, contratacêes
de servicos, contratac6es de pessoas e outros;
Ajudar no zelo dos edguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente sempre
due necessêrio;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre

gue necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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GO: GERENTEDE PLANEJAMEN CODIGO CBO: 1144-05

 

DESCRIGAO SUMARIA DO CARGO:

E responsével por planejar, desenvolver projetos disponiveis no mercado, em conformidade com a
legislacêo vigente; responsêvel por desenvolver juntamente com a Diretoria ac6es estratégicas envolvendo
todas as &reas do Planejamento e Projeto, como a Gerência de Controle e Avaliacao (Indicadores e
Oualidade), Técnico Operacional e Obras da Instituicêo..

DESCRIGAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

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

area;
e Planejare propor acêes estratégicas voltadas para area de Planejamento e Projeto da empresa;

Colaborar na Fixacêo de politicas e diretrizes da organizacêo, em relac&o ao planejamento e

desenvolvimento de novos projetos;
e Planejar e desenvolver a inovacêo das acbes da Organizacêo, atendendo &s necessidades de seu

publico alvo;

e Recomendar & Diretoria, a adocëo, pela Empresa, de principios gerais, politicas, diretrizes, programas,

processos, normas, praticas e procedimentos relacionados com as atividades pelas aguais é
responsavel;

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
ague necessario;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as aue por ventura forem criadas, sempre
due necessêrio;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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CODIGO CBO: 1426-05      
DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Responder pela coordenac&o, supervisêo, mediac&o e articulacêo de todas as acbes educacionais, com
vistas &4 adeguada aplicac&o das diretrizes de Educacêo Profissional e Tecnologica no processo de
elaboracêo, desenvolvimento e execuc&o dos cursos ofertados; Promover acêes gue propiciem o continuo
desenvolvimento da rede de ensino, em consonência com as metas e objetivos estabelecidos para as
Instituicêes de Educac&o Profissional. 3

DESCRIGAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Participar do planejamento estratégico da instituicêo e de suas Unidades de Ensino Educacêo 2

Profissional; e
e Liderara eauipe de Coordenadores da rea de Ensino/Pedagogica de todas as unidades, bem como a

eduipe de assessores, assistentes e auxiliares da &rea;
ee Gerenciar e acompanhar as atividades pedagégicas, tomando decisêes de carater gerencial,

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

Capacitacêo e atualizacêo, bem como reuniëes e encontros;
e Planejar e coordenar a execuc&o da selec&o de profissionais pedag6égico-administrativo, por meio de

processo seletivo simplificado;
e Assessorar a Diretoria Téêcnica, bem como os Institutos, de modo a garantir a execucao dos cursos

ofertados, viabilizando as condicêes materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento;
e Assessorar a Diretoria Técnica na tomada de decisêes administrativas e logisticas, tendo por objetivo

garantir a infraestrutura adedguada ao desenvolvimento das atividades, bem como na gestêo dos
materiais didatico-pedag6gicos;

es Supervisionar o desenvolvimento dos cursos e as atividades acadêmicas de docentes e discentes, com
vistas a identificar eventuais dificuldades a fim de preservar a eficêcia dos mesmos;

e Assessorara Diretoria Têcnica guanto as informacêes sobre o andamento e execucêo dos cursos;
e Interagir com as areas acadêmicas das Unidades de Educacêo Profissional na organizagêo da oferta de

cursos em conformidade com Guia de Cursos de Formac&o Inicial e Continuada e Catêlogo Nacional de
Cursos Têcnicos e Tecnolêgico;

s Supervisionar a adeguada aplicacao das diretrizes de Educac&o Profissional e Tecnol6gica no processo
de elaboracêo, desenvolvimento e aplicacêo dos cursos ofertados;

e Planejar a organizacao e execuc&o de encontros pedag6gicos, atividades de formacao e de praticas
profissionais;

e Analisar e propor adeguacêes, ajustes, supressêes e acrêscimos aos projetos politicos pedagégicos e
regimento interno, para conferir atendimento aos preceitos legais e diretrizes da educacao profissional;

s Propor adeguacêo ao desenho curricular do curso, na estruturac&o do itinerario formativo, bem como
apontar altermativas didético-pedagégicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil profissional
de conclusêo e das competências a serem construidas;

e Receber e condensar informacêes de todos os cursos referentes a oferta, matricula, sucesso e &
evasêo dos alunos;
Interagir com a comunidade e setor publico;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
due necessario;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Responder pela coordenaGêo, supervisêo, mediacêo e articulac&o de todas as acêes de educacao a
distência, com vistas & adeguada aplicacêo das diretrizes de Educacêo Profissional e Tecnologica no
processo de elaborac&o, desenvolvimento e execuc&o dos cursos a distência ofertados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Participar do planejamento estratégico da instituicao e de suas Unidades de Ensino Educacêo
Profissional;

e Liderar a eduipe de Coordenadores da area de Educacao a Distência, bem como a eduipe de

assessores, assistentes e auxiliares da area;
e Gerenciar e acompanhar as atividades da area de Educacao a Distência, tomando decisêes de carater

gerencial, operacional e logistico necessarias ao desenvolvimento dos cursos; s
e Gerenciar, acompanhar e supervisionar as atividades e os controles acadêmicos, as atividades de Ms

capacitacao e atualizacêo, bem como reuniëes e encontros de Educacêo a Distência;
e Assessorar a Diretoria Têcnica, bem como os Institutos, de modo a garantir a execucëo dos cursos a

distência ofertados, viabilizando as condicées materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento;
e Supervisionar o desenvolvimento dos cursos a distência e as atividades acadêmicas de docentes e

discentes, com vistas a identificar eventuais dificuldades a fim de preservar a eficacia dos mesmos;
e Assessorar a Diretoria Têcnica guanto as informac6es sobre o andamento e execucao dos cursos a

distancia;
e Interagir com as areas acadêmicas das Unidades de Educacêo Profissional na organizacêo da oferta

de cursos a distência em conformidade com Guia de Cursos de Formacao Inicial e Continuada e
Catalogo Nacional de Cursos Técnicos e Tecnolégico;

e Supervisionar a adeguada aplicacao das diretrizes de Educacao Profissional e Tecmolêgica no
processo de elaboracao, desenvolvimento e aplicacêo dos cursos a distêancia ofertados;

e  Propor adeguacêo ao desenho curricular dos cursos a distência, na estruturacêo do itinerêrio formativo,

bem como apontar alternativas didatico-pedag6gicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil
profissional de conclusêo e das competências a serem construidas;

e Receber e condensar informacêes de todos os cursos a distência referentes a oferta, matricula,
SUucesso e 4 evasêo dos alunos;
Verificar o bom andamento dos cursos a distancia;
Participar do processo de avaliac&o dos cursos a distência, em suas multiplas dimensêes:
Participar de encontros e reuniëes guando convocado:
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizac&o e asseio do ambiente sempre
due necessario;,

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

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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CODIGO CBO: 1144-05  
DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Gest&o dos contratos dos prestadores de servicos, assegurando o correto cumprimento dos mesmos,
atendendo as legislacêes pertinentes e fiscalizacêo dos 6rgêos controladores.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Receber, analisar e validar, as notas fiscais de prestacê&o dos servicos, juntamente com certidêes,
relat6rios e evidências dos servicos prestados das empresas com ou sem contrato;

ee Receber as solicitacêes das unidades educacionais, de aditivos de contratos ou ampliacêo dos servicos
prestados, como disponibilidade de copiadoras, postos de vigilência e outros e providenciar o

atendimento;

e Analisare validar os processos de compras, apês serem aprovadas pela diretoria;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacéo e asseio do ambiente sempre

due necessario;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre

due necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre due necessario.
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TITULO DO CARGO: GE
  

 

   1144-05

 

RENTE
EA

DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Elaborar projetos de implantac&o de sistemas, execucêo dos mesmos, desenvolvimento de soluc6es oe
tecnolêgicas, elaborac&o de integrac&o de sistemas; Gestêo da eguipe de coordenadores, analistas, DBA, st
assistentes e outros cargos pertinentes 4 area de TI, Atender as demandas dos usuêrios da Instituicêo.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Gerenciar e implantar os sistemas de gestêo académicos, ambiente visual de aprendizagem;
Gerenciar e treinar usuarios na utilizacêo dos sistemas da organizacêo;
Gerenciar eauipe de Help Desk gue atende aos usuarios;
Gerenciar desenvolvimento de solucêes tecnologicas e/ou softwares due garantam as melhorias dos

processos de gestêo e outros;

Gerenciar e aprovar, as solicitacêes guando confirmada a necessidade, compras ou substituicêes de

eduipamentos da area de TI;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente sempre

aue necessêrio; EE
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas, sempre

ague necessario:
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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'' CODIGO CBO: 1144-05
ME.

  

TITULO DO CARGO: GERENTE

DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

  

  

Responsavel por desenvolver juntamente com a Diretoria Técnica ac6es estrategicas de Desenvolvimento e
Inovac&o Tecnolêgica, incluindo planejamento, coordenac&o, execucêo e avaliacêo de projetos e atividades
relacionados & inovac&o tecnolêgica, investimento, desenvolvimento, manutenGao e seguranca em
tecnologia da informacao..

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Propor e implementar junto & Superintendência fluxo de tramitacêao e Procedimentos Operacionais
Padrêées para os projetos de pesdguisas, com nfase na Pesduisa Tecnol6gica a serem executados no

Ambito do DIT, em consonência com as politicas da Rede Itego/SEDI;

e ldentificare incentivar oportunidades de pesauisa no &Ambito dos Arranjos Produtivos Locais (APLSs);
e ldentificar as demandas para capacitacêo na area da gestao da lnovacêo; Desenvolvimento

Tecnolêgico e Pesauisa Cientifica;
se Monitorar as pesduisas desenvolvidas no Ambito do DIT para gue atendam aos principios e diretrizes

éticas de protecêo aos sujeitos;
se Gerir acêes de Desenvolvimento e lnovacêo Tecnolêgica de forma a promover a efetividade e a

governanca, em consonência com as diretrizes do Contrato de Gestêo; '
e Propor acbes de estimulo a pesaguisa; :

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

a serem desenvolvidos no Ambito do DIT;
Criar e coordenar a comissêo de avaliac&o de pesauisa de acordo com as diretrizes institucionais;

Subsidiar a Gerência Pedag6gica com informacêes sobre projetos de pesauisa em desenvolvimento;
Promover de forma integrada aos cursos da Rede ltego, acêes gue induzam e estimulem a pesguisa

cientifica e inovacëes tecnolêgicas;
e Articular junto & Gerencia Pedagégica ac6es de estimulo & pesauisa e inovaGêo tecnolêgica;
e Articular junto as instências do DIT, de forma a promover a adesêo aos procedimentos operacionais

padrêes relacionados aos processos de inovacêo e desenvolvimento;
e Realizar o monitoramento e execucao orcamentaria dos projetos de pesdauisa;
e Fomentar discussêc de politicas institucionais sobre publicacêo e depésito de patentes dos projetos de

pesauisa desenvolvidos nos ltegos;
se Estimulara publicacêo e depositos de patentes dos projetos de pesaguisa desenvolvidos nos ltegos;
e Promover cursos de aualificacêo, capacitacêo e atualizacêao da comunidade local em propriedade

intelectual, patentes e pesauisa cientifica;
e ldentificar editais de fomento & pesauisa e inovac&o em tecnologia passiveis de concorrência por parte

dos grupos gue desenvolvem pesauisa no Ambito da Rede lItego;
s Articular junto a Diretoria Técnica de forma a aportar e incorporar sugestêes destinadas ao

aprimoramento continuo da Rede Itego como campo de pratica;
e Elaborar relatérios técnicos das atividades executadas;
s Ajudar no zelo dos eaguipamentos de trabalho, bem como a organizaGê&o e asseio do ambiente sempre

ague necessêrio;

s Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
gue necessêrio;

s Realizardemais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio
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ITULO DO CARGO: GERENTE

DESCRIGAO SUMARIA DO CARGO:

    

is

Gerenciar, acompanhar e formecer todo suporte operacional necessêrio para o bom andamento das
atividades das unidades, incluindo: pessoal, tecnologia da informacêo, suprimentos em geral, manutencao
predial das unidades, almoxarifado, servicos gerais, transporte e obras.

DESCRIGAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Gerenciar, acompanhar e formecer todo suporte operacional necessêrio para o bom andamento das

atividades das unidades,

e Solicitar e acompanhar os processos de aduisicêes de materials em geral para as unidades;
e Solicitar a contratacê&o de novos colaboradores, guando necessêrio, bem como de mao de obra

terceirizada para atender as demandas das unidades;
ee Realizarreuniëes com as Diretorias e Secretaria Acadêmicas, afim de alinhas as aces;
e Responsêvel pelo planejamento preventino de manutencao predial das unidades integrantes da

Regional 5;
e Acompanhar cronogramas fisico-financeiros das obrase reparos em andamento nas unidades;

ee Responder pelo gerenciamento das areas de servicos gerais, compras nêo produtivas e manutencao

de veiculos das unidades;
e Ajudar no zelo dos eaguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente sempre

due necessario;

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

due necessario;
e Realizar atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessêrio
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Responsavel pelo registro e guarda da documentacêo pertinente & vida escolar dos alunos regularmente
matriculados da unidade ITEGO e da execucêo e encaminhamento de outras acées a ele pertinentes.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Proceder & escriturac&o e guarda de toda documentacêo relativa & vida escolar dos alunos, segundo

legislacêo especifica;
Zelar pela documentac&o da unidade ltego, mantendo-a atualizada e de fêcil acesso;
Coletar, sistematizar e atualizar os dados acadêmicos e administrativos, referentes aos cursos de

Educac&o Profissional em todos os niveis e modalidades e dos servicos de DIT;
Manter atualizado o arguivo com o cadastro funcional dos funcionêrios da unidade;

Divulgar periodicamente os resultados e estatisticas do rendimento escolar e de DIT,
Efetuar matricula e expedir historicos/diplomas e certificados de conclusêo dos cursos ofertados pela
Instituicêo, procedendo aos seus devidos registros, inclusive no SISTEC, para os cursos têcnicos de

nivel méêdio;
Elaborar e validar junto & direc&o/coordenac&o administrativa o boletim de freguência dos servidores e

encaminha-lo para a Unidade Gestora;
Assinar, juntamente com o Diretor, certificados, diplomas e historicos escolares e outros documentos

gue 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 documentacao oficial, submetendo-a ao Diretor para assinatura;
Lavrar atas de reuniëo dos Conselhos Diretor e de outras reuniéëes guando convocado;
Articular-se, manter estreita comunicac&o com os demais setores do ITEGO e com o CENTEDUC;
Elaborar, propor, detalhar relatêrios de desempenho dos servicos sob sua responsabilidade em

conjunto com a direcêo, 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 eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre

gue necessario;

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

due necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessario.
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TITUL DORI CODIGO CBO: 4101-05
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ESCRICAO SUMARIA:

Coordenar, organizar e controlar as atividades da area administrativa relativas & seguranca patrimonial,
arauivo, limpeza, terceirizados, manutenc&o predial e areas afins, definindo normas e procedimentos de

atuac&o para atender as necessidades e objetivos da empresa. Acompanhar e analisar indicadores de

desempenho, definindo planos, em conjunto com a eaguipe administrativa.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e  Coordenar, organizar e controlar as atividades da area administrativa relativas & seguranca patrimonial,

arguivo, ouvidoria, secretaria, cart6rio, limpeza, terceirizados, manutengao predial e areas afins;
e Coordenar & eaguipe e as atividades, o controle, a analise e o planejamento do fluxo de atividades e

processos da érea administrativa;

Desenhar as politicas e processos criando os fluxos da rea;
Acompanhar e analisar todos os indicadores da area e criac&o de plano de acêo de forma a garantir o

alcance das metas;
Tomar decisêes com base em relatérios gerenciais;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: COORDENADOR -

 

LU

DESCRIGCAO SUMARIA:

Coordenar e acompanhar a elaborac&o e atualizac&o de relat6rios mensais e trimestrais de bens, as
atividades de cadastro, classificac&o, identificac&o e inventêrio de bens patrimoniais da empresa, controlar
baixas. Realizar periodicamente consultas aos 6rg&os fiscalizadores e reguladores de servicos, verificando
possiveis alterac6es, providenciando novos documentos de forma preventiva diante de novas fiscalizacêes.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Coordenar atividades relativas a controle e organizacêo dos bens patrimoniais e arguivo;

Coordenar a integrac&o de toda movimentacao de entrada e saida patrimonial, bem como baixas e

tansferências;
Realizar a Expedicê&o de documentos fiscais, de acordo com as normas e procedimentos

predeterminados do setor;
Coordenar e acompanhar o trabalho de toda a eguipe de pessoal da area de patrimênio distribuidas

pelas unidades;
Fazer o controle preventivo de eventos e ocorrências gue possam afetar o patrimênio da Instituicêo;
Investigar casos de faltas de patrimênio;
Coordenar as escoltas de patrimênio, sempre gue for necessêrio;
Calcular depreciacêo para atualizar em sistema o controle de ativo imobilizado;
Desenvolver e acompanhar os relatorios da area, exigindo sua devida atualizacêo no prazo

determinado:

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: COORDENADOR I

FUNGA     
DESCRICAO SUMARIA:

Administrar formecedores, negociar politicas comerciais, realizar busca de melhorias e liderar eduipe.
Supervisionar reguisicêes de compras de improdutivos, fazer cotacêes e adeguacêes, gerar as ordens de
compras, efetuar confirmacêes de pedidos e realizar follow-up. Cuidar das analises de mercado,
desenvolvimento de nmovos formecedores, procedimentos para colocagao de pedidos de compras,

atendimento aos clientes intermos, supervisionar a base de formecedores locais, pesduisar fontes

alternativas de suprimentos, efetuar cotacêes de precos dos produtos a serem adguiridos e providenciar

aprovac&o de fornecedores, de acordo com o limite estabelecido pelas normas internas da empresa.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Receber e classificar as reguisicêes de compras dos departamentos;
Organizar e monitorar o sistema de controle de compras em planilhas, emitindo relatorios;
Reunir-se com a gerência e funcionarios de outros departamentos para ajudar a determinar as

necessidades de compras;
Contatar os formecedores e negociar precos e condicêes de contratos de compras;
Manter arguivos por fornecedor com registros de entrega e pagamentos;
Manter-se atualizado com as tendências de mercado, novos produtos e as necessidades de materials

e suprimentos da instituicê&o;
Fazer recomendacêes a gerencia e funcionarios da empresa sobre contratos com fornecedores;
Avaliar se os eguipamentos e mercadorias recebidas estêo em bom estado e efetuar as mudancas

necessarias;
Manter especificacêes de materiais e critêrios para o fornecedor;

Encontrar novos formnecedores, negociar e contratar;
Monitorar a performance do fornecedor;
Resolver problemas relativos a fornecedores;
Atuar em projetos de reducao de custos e analise de valor;
Encontrar e ajudar a implantar novas tecnologias e melhoramentos em processo;
Zelar dos eaguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas:
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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CODIGO CBO: 4102-35

 

DESCRIGAO SUMARIA:

Coordenar as tarefas diérias de ordem financeira, bem como contêbeis, validar e atestar os processos de
pagamentos. Atender as solicitacêes dos diretores e gerencias das areas.

DESCRIGAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

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

Controlar lancamentos do fluxo de caixa;
Delegar aos assistentes da area, as tarefas diërias demandadas pelo fluxo de trabalho;

Organizar o araguivo fisico dos documentos do setor,
Digitalizar os documentos e processos produzidos no setor,
Controlar os pagamentos das contas mensais e habituais, como agua, luz, telefone internet;
Zelar dos eaguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULODO CARGO: COOR   
ESCRICAO SUMARIA:

Analisar e executar todas as atividades de rotinas de pessoal, processando admissêes, desligamentos,
calculo de fêrias, 13” salêrio, alteracbes cadastrais, fechamento e conciliac&o de folha de pagamento,
lancamentos financeiros, guias de recolhimento de encargos e impostos trabalhistas. Controlar, lancar
beneficios, ponto eletrênico e transferências de funcionarios..

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Entrar em contato com os novos colaboradores para solicitac&o de documentacêo para contratacêo, 2

através de meios de comunicacêo, sempre gue necessario;
e Fazer cadastro de dados dos colaboradores para registro de informacêes no banco de dados atravês

de sistemas interno, lancar demais dados no computador e sistema pertinentes a sua funcêo, sempre

gue necessario;
e Controlar férias, horas extras, horas normais trabalhadas, documentacêo de empregados,

indenizacêes, FGTS, descontos e inclusêes diversas na folha de pagamento, afastamentos, entradas
e saidas, pagamentos de beneficios, remuneragêo em geral;

e Fazer solicitac&o de servicos de RPA coletando dados e enviando ao financeiro para efetuarem

pagamentos, sempre due necessarios;
e Fazerprocedimentos relativos a admissêo e demissao de empregados, tais como seguro-desemprego,

informacêes de admitidos e demitidos, FGTS, entrevistas de ligamento e desligamento de
empregados;

e Fazer provisêes de férias e de 13% salêrio referente a cada empregado, apresenta calculos para a

contabilidade/financeiro; s
e Coordenar a entrega de contra-chedue e coleta de assinaturas dos colaboradores, para controle,

mensalmente;
e 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 beneficios e vales-transportes dos empregados;

e Acompanhar toda a legislac&o vigente no due diz respeito a obrigacêes sociais e modificac6es
salariais;

se Receber e conferir todos os pagamentos feitos na folha de pagamento, a fim de certificar-se de seu
Correto processamento;
Prestar aos empregados informacêes trabalhistas e previdenciërias;

e Calcular férias, rescisêes e indenizacêes para empregados demitidos;
Analisar, controlar e calcular todos os descontos para lancamento na folha de pagamento referente a
vales-refeicêes, transportes, férias, etc;

s Fechare calcular as horas apontadas para lancamento em folha de pagamento;
e Executar o preenchimento de guias de recolhimentos, impostos sindicais, encargos sociais etc:
e Lancar as obrigacées trabalhistas no sistema alimentando informacêes junto ao departamento

financeiro para liberacêo de pagamentos, sempre gue necessario;
e Emitir relatérios e enviar a contabilidade para contabilizac&o das despesas e fechamento de

balancetes de forma fisica, mensalmente:

e Emitir relatêrios de provisêo de férias, 13* e contingencia (rescisêes) para cumprir obrigacêes junto ê
Receita Federal de forma fisica, mensalmente;

e Dar assessoria por parte da CLT junto ao RH da instituic&o para evitar ocorrências e problemas
judiciais futuros, sempre aue necessêrio;

e Elaborar a folha de pagamento dos colaboradores e RPA da instituic&o para apurar os encargos
sociais através de sistemas e programas, mensalmente:

e Concluir o processo demissional e calculo da rescisêo para liberacao dos direitos de colaboradores
desligados da instituicêo, através de programas e documentos fisicos, sempre gue necessario:
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente:

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas:
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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 TITULO DO CARGO: COOR
  

  
DENADOR CODIGO CBO: 2394-30

 

ENADU

DESCRICAO SUMARIA:

Monitorar e analisar os indicadores de desempenho por meio de relatorios gerenciais encaminhados pelos
departamentos da Instituic&o e das Unidades objeto do contrato de gestêo.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Atuar na analise, interpretacêo e consolidac&o de informacêes referentes ao conjunto de metas

estipuladas pelo CENTEDUC e seus contratantes;
Desenvolver ferramentas e realizar o acompanhamento e atualizacêo dos paineis de controle de

indicadores, metas e projetos;
Colaborar na elaborac&o da revisêo do painel anual de metas de curto, médio e longo prazos;
Realizar auditorias internas, atendendo as solicitacêes de 6rgaos fiscalizadores e ao sistema de

agualidade, controle e avaliacao;
Elaborar dados estatisticos sobre os projetos e acêes planejadas (cronogramas, graficos, tabelas);
Dar suporte técnico e administrativo & gerencia e diretoria da êrea de planejamento;
Compilar e organizar documentos para apresentacêao de contas aos contratantes a respeito de metas

pactuadas em contrato;
Realizar plano de tratamento de desvios para as metas e projetos ainda aue os clientes estejam

geograficamente distantes;
Contribuir com a organizacêo das acêes para realizaGêo de planejamento estratégico trimestrais e

anuais;

Realizar acompanhamento das acêes desdobradas do planejamento estratêgico;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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CODIGO CBO: 2394-10

 

  

DESCRICAO SUMARIA:

Planejar, coordenar e executar projetos de Desenvolvimento de sistemas em Tecnologia da Informacêo da
Instituic&o, controlando, monitorando e orientando a eguipe interna ou externa no gue tange aos projetos de
desenvolvimento e acêes de otimizacêo e adeguaGaêo nos sistemas da organizaGêo.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e
o

e
-

Coordenar o desenvolvimento de sistemas;
Coordenar a eguipe de desenvolvimento de sistemas, aplicando conhecimentos têcnicos, utilizando
novas ferramentas e tecnologias da internet, orientando em solucêes mais complexas, elaborando e
realizando levantamentos sobre informac6es e dados, para estudo e implantacêo de sistemas;
Coordenar a eaguipe de desenvolvimento de sistemas, garantindo o cumprimento dos prazos e

reguisitos dos projetos;
Realizar a gest&o dos projetos e delegar & eguipe as atividades para o cumprimento do cronograma de
projeto;
Analisar os pedidos de melhorias e delegar a eguipe a realizacao das atividades;
Zelar dos edguipamentos de trabalho, bem como a organizac&o e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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CODIGO CBO:  EE

DESCRICAO SUMARIA:

Coordenar e acompanhar as atividades da area de Suporte Técnico em Tecnologia da InformaGao,
assegurando a gualidade do atendimento prestado. Efetuar acompanhamento do atendimento ao cliente
desde a identificac&o das suas necessidades até resoluc&o da solicitac&o. Fazer o acompanhamento do
atingimento de metas SLA. Acompanhar o preenchimento correto do sistema de chamados e da base de
conhecimento.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Coordenar e acompanhar as atividades da eduipe técnica de manutencao;
Realizar o acompanhamento do atendimento ao cliente, desde a identificacêo das suas necessidades
até a resolucê&o da solicitacêo;
Elaborar relatorios 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 eaguipe, duantidade de tickets abertos, em tratamento e
fechados, bem como as estatisticas dos tickets por motivo, ligacêes e chamados abertos fora do

horario de atendimento;
Zelar dos edguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Responsavel pela produc&o e gestao da agenda das atividades culturais da Unidade , difundindo e

divulgando acêes e projetos artisticos e culturais.

DESCRIGAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Estabelecer relacêes institucionais com agentes culturais;
Trabalhar conjuntamente com os Centros de Cultura do Estado de Goias, onde houver, na elaboracao
e ocupaGêo de pautas na unidade;
Redigir os projetos e relatêrios de atividades, submetendo-os &4 Gerência Pedagogica;
Manter a articulacêo com 6rgêos de cultura e demais correlatas ao projeto;
Promover formacêo de parcerias com instituicêes gue desenvolvam tematicas correlatas ao Projeto;
Promover o diëlogo com estudantes e professores;
Promover o enconttro entre projeto pedagégico da unidade e as experiëncias culturais em comunidades

locais;
Ajudar no zelo dos eduipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente sempre

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

due necessario;
Realizar demais atividades correlatas a criterio do superior imediato, sempre gue necessario;
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CODIGO CBO: 1144-05

  
DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Coordenar acêes entre as unidades de Educacêo Profissional e os diversos setores da Organizacao,

intermediando e auxiliando no atendimento das demandas de modo a garantir o pleno desenvolvimento e
gualidade das ac6es propostas.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Fazer visitas técnicas para levantamento de informacêes junto as necessidades dos ltegos para
funcionamento do mesmo seguindo as normas da instituicêo, semanalmente.
Fazer relatérios recorrentes das visitas para solicitacao dos reguerimentos das ltegos atraves de

programas, sempre due necessêrio;
Prestar apoio aos ltegos fazendo intermediac&o entre a unidade gestora e os ltegos, para dar apoio
administrativo nas unidades através de visitas técnicas, sempre due necessario
Participar do planejamento estratégico da Instituic&o e de suas Unidades de Educacêo Profissional,
Participar na interac&o com as Prefeituras, com as Governancas 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 interac&o com as areas acadéêmicas e administrativas das Unidades de Educacao
Profissional na organizac&o da oferta de cursos em conformidade com o Guia de Cursos de Formacao
Inicial e Continuada e Catalogo Nacional de Cursos Têcnicos e Tecnolégicos;
Colaborar na identificacê&o novas demandas produtivas locais e regionais fortalecendo a atuac&o das
Unidades de Educac&o Profissional em sua &rea de abrangência;
Analisar as estruturas fisicas e pedagégicas disponiveis e/ou necessarias & execucêao dos cursos a
serem ofertados em consonência com as areas acadêmicas e administrativas;
Participar junto com os setores competentes na tomada de decisêes administrativas e logisticas, tendo
por objetivo garantir a infraestrutura adeguada ao desenvolvimento dos cursos, viabilizando as

condicêes materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento;
Contribuir com as Unidades de Educacêo Profissional em suas acêes pedagégicas, desde a realizacêo
de um evento, bem como necessidades de infraestrutura, logistica, contratual, tendo em vista

assegurar o bom desenvolvimento e gualidade dos cursos ofertados;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre

due necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessêrio;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario;
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Responsêvel pela coordenac&o das atividades operacionais relacionadas ao Controle Interno da Instituicao,

promovendo sua integracêo de modo a garantir o pleno desenvolvimento e dualidade das ages propostas.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Assessorar a Administrac&o nos aspectos relacionados com os controles internos, emitindo relatorios

sobre os mesmos;
Colaborar na interpretac&o e pronunciar-se em carater orientador sobre a legislacê&o concernente as
execuc6es oramentêrias, financeiras e patrimoniais;
monitorar a eficiëncia e a eficêcia dos procedimentos de controle adotados pela Instituicêo, atraves do

processo de controladoria a ser realizado nas areas meio e fim;
acompanhar o processo de planejamento e a elaboracêo do plano de alocacêo orcamentaria;
propor melhoria dos sistemas de processamento eletrênico de dados da Instituicêo, com o objetivo de

aprimorar as atividades de controle;
dar ciëncia ao Controller Interno das iregularidades ou ilegalidades identificadas, visando a apuracao

de responsabilidades;
Revisar sistematicamente os processos de contratacêo e aauisicao, de Recrutamento e Selecêo e
demonstracêes financeiras , emitir parecer e submeter ao Controller Interno;
Elaborar periodicamente relatérios das verificacêes realizadas e fazer o acompanhamento continuo

visando sanar as eventuais impropriedades identificadas;
Contribuir na divulgacêo aos diversos setores do CENTEDUC acerca das modificacêes e alteracêes
gue venham a ocorrer nos procedimentos de gestao administrativa, financeira, orcamentaria,
patrimonial e recursos humanos, objetivando a continua atualizacêo e aprimoramento das rotinas de

eXeCUCAO;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
due necessêrio;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;

Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessario.
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TITULO DO CARGO: COORDENADOR I

DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Fornecer todo o suporte operacional as unidades;, Acompanhar o trabalho dos prestadores de servicos

contratados para atender alguma demanda operacional da unidade; Detectar e resolver os problemas
operacionais da unidade, de manutenc&o predial hidrêulica, elêtrica e de tecnologia da informacêo, guando
possivel, ou solicitar a ordenacê&o a contratac&Ao de profissionais capacitados para tal; Fazer os pedidos de
compras relacionados a &rea para encaminhar a coordenagao; Levantar as demandas, necessidades da
unidade e ir em busca de solucêes eficazes, Realizar a manutencê&o preventiva da rea operacional da

unidade.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

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

operacional da unidade;
e Detectare resolver os problemas operacionais da unidade, de manuteng&o predial, hidrêulica, elêtrica e

de tecnologia da informacêo, auando possivel, ou solicitar a coordenacêo a contratac&o de

profissionais capacitados para tal;
Fazer os pedidos de compras relacionados a 4rea para encaminhar a coordenatêo Administrativa;

Levantar as demandas, necessidades da unidade e ir em busca de solucêes eficazes;
Realizar a manutencêo preventiva da area operacional da unidade;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGê&o e asseio do ambiente sempre

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

gue necessêrio;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre due necessario;
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DESCRICAO SUMARIA:

Responsavel por promover acêes para a cooperacêo e trocas de informaG6es entre as empresas/produtores

do Arranjo Produtivo Local - APL e destas com instituicêes, buscando interagir com a comunidade local e

estimulando processos locais de desenvolvimento.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Realizar visitas e acêes para mobilizacêo e envolvimento de representantes de empresas/produtores e

instituicêes em torno da Governanca do APL,
Elaborar projetos e executar acêes de captacao de recursos para o APL,

Organizar a participac&o de empresas/produtores do APL como expositores em feiras nacionais e

internacionais, bem como em missêes têcnicas nacionais e internacionais,

Promover acêes para a cooperac&o e trocas de informacêes entre as empresas/produtores do APL e

destas com instituicêes, buscando interagir com a comunidade local;

Coordenador acêes de Desenvolvimento e Inovacêo Tecnolêgica de forma a promover a efetividade e a

governanca, em consonência com as diretrizes do Contrato de Gestêo;
Desenvolver acêes para promover a divulgacêo institucional do APL;
Promover cursos de gualificacêo, capacitacao e atualizac&o da comunidade local em propriedade

intelectual, patentes e pesauisa cientifica;
Coordenar a comiss&o de avaliac&o de pesauisa de acordo com as diretrizes institucionais;

Subsidiar a Gerência de Ensino e sede com informacêes sobre projetos de pesauisa em

desenvolvimento;
Promover de forma integrada aos cursos da Rede lItego, acêes aue induzam e estimulem a pesauisa

cientifica e inovacbes tecnolbgicas;
Identificar e incentivar oportunidades de pesauisa no Ambito dos Arranjos Produtivos Locais (APLs),
ldentificar as demandas para capacitac&o na area da gestêo da lnovacêo; Desenvolvimento

Tecnolêgico e Pesaguisa Cientifica;
Monitorar as pesduisas desenvolvidas no Ambito do DIT para gue atendam aos principios e diretrizes

éticas de protecêo aos sujeitos;
Organizar reuniëes da Governanca e com as empresas/produtores do APL;
Fomentar discussêo de politicas institucionais sobre publicacêo e depêsito de patentes dos projetos de

pesaguisa desenvolvidos nos Itegos;
Estimular a publicacêo e depositos de patentes dos projetos de pesduisa desenvolvidos nos Itegos,

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Coordenar os processos de cotac&o de insumos laboratoriais, atendimento de clientes internos e externos,

na elaboracao de relatérios de gerenciais. Coordenar e desenvolver praticas para o bom e pleno

funcionamento do setor, atendendo &s demandas de aulas e exercicios praticos. Colaborar com a Gerência

na elaborac&o dos planos de cursos e relatérios voltados a area do laboratêrio.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Coordenar as atividades dos laboratêrios da unidade;

Coordenar o uso e disponibilizac&o do laboratêrio, de forma a atender os docentes com seus alunos em

aulas praticas;
Realizar o levantamento de todos os bens patrimoniais gue pertencem ao laboratêrio;

Fiscalizar a utilizac&o de insumos e materiais necessaêrios ao funcionamento do laboratorio;

Coordenar a apliacao das normas previstas no manual de uso e normas de seguranca do ambiente,

aplicando acêes de conservaGêo e asselo;
Verificar e orientar regularmente os procedimentos de seguranca e proteGao aos usuarios,

Atender a Gerência, nas suas solicitacêes no gue diz respeito 4 gestêo do laboratêrio;
Sugerir a Gerência melhoria para o desenvolvimento das atividades dos laboratorios;
Organizar os materiais e eguipamentos dos laboratêrios, sempre gue necessêrio;
Participar da elaborac&o dos planos de curso voltados a &rea do laboratêrio,
Participar da elaboracao elou revisêo do Projeto Politico-Pedagégico e dos Planos de Cursos
desenvolvidos no ambito do eixo tecnolêgico referente a natureza do laboratorio sob sua

responsabilidade;

e Elaborar relatérios mensais & gerência referente as praticas do laboratêrio;

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente sempre

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

due necessaêrio;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessario;
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

O Coordenador de Curso deve ser reconhecido no exercicio de seu trabalho por sua atitude estimuladora,
proativa, participativa, articuladora. Deve empenhar-se para due seu Curso seja um @xito. Com o seu
trabalho ele faz com ague os docentes e os discentes constituam um grupo dedicado e entusiasmado.
Responsavel pela elaborac&o do projeto pedagégico curso, gue deve ter seus objetivos e fundamentos

bem claros e definidos vinculando-o & missêo da instituicao de ensino e seus compromissos com a

agualidade do processo educacional, dos cursos superiores de tecnologia.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Revisar semestralmente o projeto pedagégico;
e Reunir-se com os docentes antes do inicio de cada periodo letivo para revisêo final dos programas de

ensino, recapitulac&o e reforco da unidade das diretrizes conceituais do curso;
e Aprovar os planos de curso de cada disciplina, encaminhando-os & homologacao dos 6rgaos

Superiores.
e Acompanhamento da execuc&o do calendêrio escolar dos cursos superiores de Tecnologia;
e Acompanhamento e fiscalizacêo sistematica do cumprimento dos planos de curso de cada componente

Curricular através dos diërios de classe e entrevistas com professores e alunos;

s Fiscalizar rigorosamente as metodologias de ensino e de avaliacêo do processo de ensino

aprendizagem, conforme plano aprovado previamente.
e Fiscalizare exigir o cumprimento dos calendêrios das avaliacbes e atividades exigidas aos alunos;

Gerenciar as dificuldades encontradas no ensino das disciplinas nas areas de:
didatica e apoio pedagégico, recursos de informatica em sala de aula, controles acadêmicos de

secretaria, diërios de classe, etc:

e Apoio pedagégico aos alunos, facilitando acesso a& biblioteca, internet, textos, registros acadêmicos,

reprografia, acompanhamento psicopedagogico, dentre outros;

e Fiscalizar a bibliografia indicada para cada disciplina, inclusive sua disponibilidade na biblioteca;
e Coordenar, sistematizar e encaminhar as listas de aaguisicées bibliogrêficas;
e Estimular trabalhos complementares do curso, como: Palestras/seminarioslcongressos/cursos dentro e

fora da instituic&olciclos de debates, etc;
e Estimular/controlara fregtiëncia dos professores e alunos por meio de negociacêo antecipada com o

professor a reposicêao de suas faltas, criacêao de um banco de "aulas emergenciais' para eventuais
faltas de professores, controlar, pelo diërio de classe, a fregiência dos discentes (evasêo,

trancamentos, cancelamentos),
Orientar e acompanhar os monitores;

Coordenar as atividades Estêgio;
Ajudar no zelo dos edguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente sempre
due necessêrio;

se Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;

se Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio
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- COORDENADORIN

O Coordenador Pedagégico é responsaêvel, junto com a Gerência de Pedagégica, pelo suporte didatico-

pedag6gico do processo de ensino e aprendizagem, bem como pelo sistema de acompanhamento e
avaliag&o do curriculo, propostas metodol6gicas, articulacêes de programas especiais de formacêo de
docente, estimulo ao desenvolvimento educacional e reconhecimento profissional.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

so
eo

s

Responsabilizar pela mobilzacêo sensibilizacao e articulacêo institucional no processo de elaboragêo,

execuc&o e revis&o do Projeto Politico Pedagogico bem como, dos demais documentos institucionais;
Promover estudos para manter os curriculos sintonizados com as demandas sociais e do setor

produtivo;
Promover estudos e propor acêes para implementar os fundamentos e principios expressos nas

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educacao Profissional e demais legislacêo pertinente;

Divulgar e fazer cumprir as normas e diretrizes expressas para a Educacao Profissional,
Realizar estudos para implantacAo de metodologias, adeguadas ao desenvolvimento de curriculos;

Realizar estudos para definir modelos e procedimentos de avaliacao da aprendizagem;
Coordenar e supervisionar a elaboracAo de material didatico-pedag6gico para apoio ao

desenvolvimento da acêo educativa;
Propor e desenvolver acêes de capacitac&o continuada e em servico para os docentes;
Coordenar e supervisionar o processo de estabelecimento de critérios de aproveitamento de
conhecimentos e experiëncias anteriores para prosseguimento de estudos;
Coordenar a elaborac&o dos planos de cursos de Formacêo Inicial e Continuada, de Oualificacêo, de

Fducac&o Profissional Têcnica de Nivel Médio e Superior, nas modalidades presencial e a distêancia,
bem como o Plano de Desenvolvimento Institucional/PPI;
Coordenar a implementacêo dos cursos autorizados pelo Conselho Estadual de Educacêo;
Coordenar as atividades de reformulac&o dos Planos de Curso, Projetos Pedagogicos dos Cursos
Superiores, Plano de Desenvolvimento Institucional/PPl;
Articular com a Eauipe Tecnico-Pedagégica, Estêgio e Egressos para o levantamento das demandas
sociais e do setor produtivo, locais e regionais, com vistas & orientacêo do planejamento da oferta de

cursos, bem como da reformulacaêo dos respectivos planos;
Monitorar e avaliar o desenvolvimento das atividades pedagêgicas do ITEGO;

Articular com os demais ITEGOS e instituicêes para fins para troca de experiëncias e cooperacêo;

Coordenar a execucêo das atividades pedag6gicas propostas no Projeto Politico Pedag6gico;
Propor, de acordo com os resultados de estudos e pesauisas de mercado, a reformulacao, inclusêo e
extincêo de cursos;
Elaborar em o Calendario Escolar e Acadêmico Escolar e Acadêmico em estreita vinculaGêo com o
duadro docente e infraestrutura existente, para fins de garantir a otimizacêo da eaguipe e submeter a
analise da Gerência Pedagégica;
Elaborar, propor, detalhar relatérios de desempenho dos servicos sob sua responsabilidade;
Estabelecer diretrizes para a distribuicao, acesso, técnicas de manuseio dos eguipamentos e mobiliërio
por parte do corpo docente, e de distribuicêo e uso de insumos
Monitorar e subsidiar a preparacêo de documentos para os atos autorizativos de: autorizacêao e

renovacêo de autorizacêo de cursose, de credenciamento e recredenciamento da instituicao;

Estabelecer e desenvolver estratégias para atingimento das metas e resultados da area pedagogica
das unidades;
Coordenar a elaborac&o de material didatico-pedagégico para apoio ao desenvolvimento da acao
educativa;

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades pedagégicas (avaliacêo de cursos, Avaliacêo
Institucional, entre outras);
Participar da avaliacêo docente emitindo relatorios;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
due necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre aue necessêrio;
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Responder ,juntamente como Gerefëncia de EAD. pela coordenagao, supervisêo, mediagêo e articulagêo

de todas as ac6es de educac&o a distência, com vistas 4 adeaguada aplicac&o das diretrizes de Educacao

Profissional e Tecnolêgica no processo de elaborac&o, desenvolvimento e execuc&o dos cursos a distêancia

ofertados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Controlar as planilhas de acesso dos alunos na plataforma, para controle por meio de sistemas e

programas e de forma fisica, semanalmente;
Coordenar a configurac&Ao da plataforma de cursos EaD por meio de sistemas proprios, para

recebimento de inscricées de alunos, diariamente;
Coordenar a criac&o dos cursos a serem lancados no sistema, para atender a demanda, de acordo com
a pesaguisas vindas dos ltegos por meio de sistemas e meios de comunicacêo, sempre gue necessario;
Coordenar, atualizar e dar manutenc&o aos cursos, conteudos e acompanhar os alunos na plataforma

para atualizac&o de dados, informaêes e matriculas, diariamente;
Coordenar material pedagégico, para ser adotado nos cursos de formac&o inicial e continuada, por

meio de sistemas, sempre gue necessêrio e informar a Superintendência de Ensino, para validacao

desses materiais;

Coordenar a elaborag&o de mini tutorias para solucionar eventuais problemas para usuarios da

plataforma, por meio de programas e sistemas, sempre due necessario;
Acompanhar a eguipe de tutoria com auestêes relativas a relatorios e estratégias contra evasêo dos

alunos através de meios de comunicacêo, semanalmente;
Coordenar a elaboracê&o de cadastros de alunos para cursos de EaD, a fim de efetivacao de matricula

por meio de sistemas, sempre aue necessario;
Informar as Gerências de EAD e Pedag6gica sobre os cursos ofertados, bem como, andamento destes,

mensalmente;
Participar dos programas de controle de evasêo instituidos;
Ajudar no zelo dos eduipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
gue necessêrio;

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

due necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessario.
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CODIGO CBO: 1 144-05
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Coordenar, desenvolver acêes proativas aue objetivem o melhor desempenho de Desenvolvimento de

Inovacao Tecnolêgica: Apoiar no desenvolvimento de acêes de cooperacêo e integracêo para

implementacao de programas e projetos de inovac&o tecnolêgica; Acompanhar e avaliar projetos de
inovac&o tecnolêgica; Preparar, coordenar e oferecer cursos relacionados ao Desenvolvimento e lnovacao

Tecnol6gica: Assessorar o Programa de lnovac&o e Desenvolvimento Tecnolêgico e Novas Formas,

Estruturacao de projetos e processos; Mapear os laboratérios APLs, Conforme a distribuicao geografica e

seus contextos de atuac&o e de intervencê&o no setor produtivo local na transferência de tecnologia e

inovacêo: Estruturar portfêlio de servicos tecnolêgicos e de consultorias técnicas, nas areas de

conhecimento da instituic&o. Desenvolver atividade acadêmico-pratica (APA).

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Contratar servicos de infraestrutura de Tecnologia da Informacao (TI) no ambito da instituicêo e

gerenciar a gualidade desses servicos;
Efetuar o planejamento e a gestê&o de capacidade dos elementos de infraestrutura necessarios ao

funcionamento dos servicos e solucêes de TI;
Identificar, implementar e administrar soluc6es de infraestrutura de TI| para o desenvolvimento da

Instituicao;
Instalar, configurar e manter atualizados os eguipamentos de rede e seguranca, sistemas operacionais

e outros softwares bêsicos necessarios ao funcionamento de servicos e solucêes de TI;
Manter atualizadas as versêes de todos os softwares e de componentes dos servicos e soluc6es de TI,
bem como gerenciar as respectivas licencas de uso e outros mecanismos due assegurem a
recuperacêo da instalac&o dos eguipamentos centrais da rede e dos respectivos servicos;

Coordenar e promover o suporte e o atendimento adeguados aos usuarios de TI,

Promover, orientar e acompanhar, no gue se refere & TI, a implementacao da Politica Corporativa de

Seguranca da Informacëo;
Prover ambiente computacional adeguado para desenvolvimento, teste, homologacêo, treinamento e

uso de servicos e solucêes de TI;
Ajudar no zelo dos eauipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente sempre

due necessario;

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

due necessario;

Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre aue necessario.
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DESCRICAO SUMARIA:

Coordenar atividades do departamento de recursos humanos e pessoal, como recrutamento e selecêo de

pessoas, contratacêes, negociacêes trabalhistas, cargos e salêrios, beneficios, treinamento e
desenvolvimento, coordenando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das eaguipes. Promove eventos
de integrac&o na Instituicêo e assessora a Gerência de recursos humanos em todas as atividades do
departamento.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Responder pelos trabalhos relativos a recrutamento, selecêo, relacêes humanas e remuneracêo dos

empregados da empresa;
Coordenar e acompanhar o desempenho de seus subordinados;
Participar da elaborac&o do plano de cargos e salarios;
Solicitar e/ou realizar pesauisas salariais auando necessario;
Assessorar o Gerente de recursos humanos no estabelecimento de normas e diretrizes referentes ao

setor;
Promover eventos de integracêo na Instituic&o;
Conferir e acompanhar toda a organizacêo e elaborac&o dos servicos de documentacêo, registros,
folha de paga-mento e encargos sociais do setor de pessoal,
Desenvolver projetos de treinamento de pessoal, através de levantamento de necessidade de cada

area, buscando parcerias com prestadores de servico;
Coordenar e acompanhar Avaliacê&o de desempenho e Pesduisa de clima organizacional;
Contribuir para a reducêo de custos da empresa, através da analise critica das operacêes sob sua
responsabilidade, procurando alternativas para reduzir as despesas e evitando gastos desnecessarios;

Organizar e acompanhar todas as etapas e documentacées do processo do processo seletivo, bem
como a publica-cêo do Edital no site e o extrato das vagas no Diërio Oficial, sempre gue necessario;
Organizar e arauivar toda a documentacêo do processo seletivo, sempre due necessêrio;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRICAO SUMARIA:

Conduzir e coordenar o controle de gualidade da organizacêo, em cumprimento as diretrizes da Gerência.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

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

agualidade;
e Coordenar e desenvolver analises pelo planejamento e sistematizacêo das atividades relativas a area

de agualidade de acordo com a politica definida pela empresa;
e Definir os controles preventivos, constatar e corrigir deficiëncias gue possam surgir em eguipamentos,

dispositivos ou maguinas, monitorar ac6es corretivas, atendimento a auditorias intermas e externas, El
administrar o uso de instrumentos de medicêo;

e Assessorar as areas da empresa guanto & documentacêo da gualidade; s
e Elaborar os manuais da gualidade, de organizacêo, politicas, padronizaGêo visual e operacional de

normas e procedimentos, classificar os fluxos de abertura de nêo conformidades, indicando o padrêo
de agualidade gue a n&o conformidade se refere, vinculando a nêo conformidade ao documento 2
pertinente no sistema de gerenciamento eletrênico de documentacêo; E

e Acompanhar o desenvolvimento e têrmino dos processos em andamento, verificando as aces,
cCobrando os seus respectivos prazos, racionalizar os formulêrios planos e continuos, a implantacêo de

modelos diversos atuando junto com as areas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os
indicadores de gualidade, administrativo, elaborar os relatérios gerenciais;

e Monitorar periodicamente sua calibracêo e documentos pertinentes ao mesmo, registrar relatorios de
iNSpecao os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as areas da empresa

aguanto & documentacêo da gualidade;
e Coordenar e realizar auditorias internas e externas, elaborar de normas e procedimentos e nê0

conformidades de gualidade;
e Coordenar e desenvolver analises pelo planejamento e sistematizacao das atividades relativas & area

de agualidade de acordo com a politica definida pela empresa;
e Definir os controles preventivos, constatar e corrigir deficiëncias gue possam surgir em eguipamentos,

dispositi-vos ou maguinas, monitorar ag6es corretivas, atendimento a auditorias intermas e externas,
administrar o uso de instrumentos de medicêo;

s Elaborar os manuais da gualidade, de organizacêo, politicas, padronizacêo visual e operacional de
normas e proce-dimentos, classificar os fluxos de abertura de nêo conformidades, indicando o padrao
de agualidade ague a nêo conformidade se refere, vinculando a nêo conformidade ao documento
pertinente no sistema de gerenciamento eletrênico de documentacêo;

se Acompanhar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as acêes,
Cobrando os seus respectivos prazos, racionalizar os formulêrios planos e continuos, a implantac&o de
modelos diversos atuando junto com as areas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os
indicadores de gualidade, administrativo, elaborar os relatérios gerenciais;
Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como a organizac&o e asseio do ambiente:

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.

 

62



PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2021

 

 

    

 

   

 

EE

CODIGO CBO: 2394-30TITULO DO CARGO: COORDENADOR II

DESCRICAO SUMARIA:

Coordenar o desenvolvimento e preparac&o da organizacêo para novos contratos e projetos disponiveis no
mercado e, ainda atender demandas da diretoria no aue tange a boa gestêo da organizacêo em seus
contratos com seus parceiros publicos e privados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Coordenare acompanhar os processos de selecêo de membros associados;
e Coordenar a frota de veiculos, guanto a sua utilizaGêo, manutencêo e o consumo de combustivel dos

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

conselhos de administracëo, fiscal, diretoria e conselhos especificos, certidêes pessoalis e suas

validades;
e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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DESCRICAO SUMARIA:

Coordenar, acompanhar e monitorar a elaboracê&o dos contratos celebrados pela empresa em relacêo a
documentacao a ser exigida dos fornecedores, prazos e condicêes comerciais, documentacao trabalhista e
previdenciëria guando aplicêvel. fiscalizar e executar as atividades de analise dos contratos e da -
documentac&o acessêria, assegurando o cumprimento das obrigacêes pelas Contratadas; comunicar aos
Gestores solicitantes as nê&o conformidades levantadas, de modo a subsidiar liberacêes de pagamentos e
propor sugestêes de soluc&o; coordenar o arauivamento fisico dos contratos e sua respectiva

documentacêo, garantindo sua guarda em boas condicêes.

0

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Coordenar, acompanhar e monitorar a elaborac&o dos contratos celebrados pela empresa em relaGêo

& documenta-c&o a ser exigida dos formecedores, prazos e condicées comerciais, documentac&o

trabalhista e previdenciëria guando necessarlo;
e Fiscalizare executar as atividades de analise do contrato e da documentacêo acessoria, assegurando

Oo Cumprimen-to das obrigacêes pelas Contratadas;
e Comunicar aos Gestores (solicitantes dos contratos) as nêo conformidades levantadas, de modo a

subsidiar libera-cêes de pagamentos e propor sugestêes de solucao;
e Coordenar o arauivamento fisico dos contratos e sua respectiva documentacao, garantindo sua guarda

em boas condic6es, bem como seu acesso dentro dos prazos estabelecidos, guando necessêrio;

e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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CODIGO CBO: 1144-05

DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Coordenar e supervisionar a adeguada aplicacêo das diretrizes de educac&o profissional e tecnolêgica no
processo de elaboracêo, desenvolvimento e aplicacêo dos cursos ofertados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Coordenar cursos gue sejam afins a sua formacê&o acadêmica e profissional;

Monitorar e avaliar o desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos ofertados;
Apresentar periodicamente ao Coordenador Pedag6gico, dados gue possibilitem a monitoria e
avaliacëo do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos ofertados;
Monitorar a aualidade e a pertinência dos materiais didaticos dos cursos, bem como dos recursos

utilizados;
Auxiliar no processo de elaborac&o de materiais didaticos, tendo como funcêo especifica validar o

conteudo produzido juntamente com o Coordenador de Conteudo e o Coordenador de Curso;
Supervisionar e propor altermativas de melhoria nos processos de avaliacêo de aprendizagem dos

CUrSOS;
Propor ac6es e medidas visando & melhoria do processo ensino-aprendizagem;
Criar ementas, definir a Organizac&o Curricular de cursos, elaborar documentos pertinentes ao

desenvolvimento dos cursos ofertados;
Propor adeguacëo ao desenho curricular do curso, na estruturacao do itinerario formativo, bem como
apontar alternativas didatico-pedag6gicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil profissional

de conclusêo e das competências a serem construidas;
Elaborar, guando necessêrio, a planilha dos insumos necessêrios para a execucêo do conteudo do
Curso;]
Zelar pelo cumprimento do cronograma estabelecido para os componentes curriculares;
Coordenar, facilitar e apoiar a realizacêo das Atividades Praticas Pedagégicas por parte dos alunos;

Atender as demandas administrativas internas cotidianas;
Elaborar projetos pedagégicos gue atendam a demanda local;
Ajudar no zelo dos eduipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente sempre

due necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessêrio;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessaêrio;
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DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Coordenar acêes gue propiciem o continuo desenvolvimento da rede de ensino, em consonência com as

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

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

Gualidade das ac6es propostas.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Participar do planejamento estratégico da Instituicao e de suas Unidades de Educacao Profissional,
e Assessorar na interac&o com as Prefeituras, com as Governancas 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;
e Auxiliar na interac&o com as areas acadêmicas das Unidades de Educacêo Profissional na organizacêo

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

Catalogo Nacional de Cursos Têcnicos e Tecnolêgicos;
e  Colaborar na identificac&o novas demandas produtivas locais e regionais fortalecendo a atuacêo das

Unidades de Educacêo Profissional em sua &rea de abrangência;
e Levantarademanda de oferta de cursos junto as Unidades de Educacêo Profissional
e Apresentara& Gerência Pedagégica a proposta para implantacêo de cursos nas Unidades de Educacêo

Profissional;
e Analisar as estruturas fisicas e pedagogicas disponiveis e/ou necessêrias a& execucêo dos cursos a

serem ofertados em consonência com as éreas acadéêmicas e administrativas;
e Participar junto com a Gerência Pedagégica na tomada de decisêes administrativas e logisticas, tendo

por objetivo garantir a infraestrutura adeguada ao desenvolvimento dos cursos, viabilizando as
condicêes materiais e institucionais para o pleno desenvolvimento;

e Assessorar as Unidades de Educac&o Profissional em suas acêes pedagogicas, desde a realizacêo de

um evento, bem como necessidades de infraestrutura, logistica, contratual, tendo em vista assegurar o
bom desenvolvimento e gualidade dos cursos ofertados;

e Assessorara Gerência Pedagégica guanto &s informacêes sobre o andamento e execucêo dos cursos;
Planejar e coordenar junto & Gerência Pedagégica o levantamento de demanda de profissionais

pedagogico-administrativos;
Coordenar a medicao, controle e reporte de indicadores de demanda e oferta de cursos;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre
ague necessêrio;

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

ague necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessêrio;
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    TITULO DO CARGO: COORDENADOR IN
LOU

DESCRICAO SUMARIA 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 s

pedag6gicos e elaboracao de pré-projetos de atividades extras curriculares, dar suporte ao docente, bem

como no desenvolvimento destes como profissionais. Fazer o elo de comunicacao entre professor e aluno

como também entre os docentes e a coordenaGao geral.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Coordenar as eguipes lotadas nos respectivos municipios, os guais as unidades mantem parcerias,

para aue as atividades acontecam de forma a atender com gualidade a comunidade local,
Acompanhar junto a coordenacêo pedagégica a elaboragêo do plano de curso;,

Acompanhar junto a coordenac&o pedagégica a elaboracêo dos editais para matricula de alunos nos

Cursos;
Visitar periodicamente as unidades de Cotecs e salas de extensao vinculadas;

Incentivar os coordenadores locais a buscar parcerias na regiëo;
Acompanhar o desenvolvimento dos professores e alunos das unidades;

Desenvolver projetos pedag6gicos e elaborac&o de pré-projetos de atividades extras curriculares,

Fazer o elo de comunicac&o entre professor e aluno como também entre os docentes e a coordenaGêo

geral;
Acompanhar o desenvolvimento das atividades administrativas;
Realizar o acompanhamento dos servicos prestados pelos terceirizados
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente sempre

due necessario;

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

due necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessario;

"
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CODIGO CBO: 2521-0585  

 

DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Coordenar a integracêo entre a Escola e a Comunidade, incluindo industrias, prefeituras, empresas,
sindicatos entre outros. Realizar convênios e parcerias gue possibiltem, sobretudo, a garantia dos meios e
condicêes necessêrias & realizac&o das prêticas curriculares, com vistas a integracêo do aluno no mundo

de trabalho.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Coordenara articulac&o com atores internos a instituic&o para a definic&o de instrumentos gue agilizem
e faciltem a integrac&o escola- comunidade, a fim de subsidiar a area pedagogica na manutencêo,

adeguacê&o e atualizacê&o dos curriculos segundo as demandas do mundo do trabalho;
e Organizar o sistema de integrac&o escola-comunidade para a divulgaGao dos cursos e servlcos

ofertados e para detectar oportunidades de parcerias e cConvênios;
e Promover, em estreita colaborac&o com a area pedagégica, a realizacao dos programas de supervisêo

de estêgio e visitas técnicas curriculares, atendendo as solicitacêes dos professores;
ldentificar e propor possiveis convênios com as empresas visando a realizacêo de estêgio;
Promover encontros com egressos, empresas e profissionais;

Realizar estudos e pesauisas para conhecimento de mercado, sobre oferta e demanda referente a
Educacao profissional, visando subsidiar a rea pedagégica — estudo de cenarios;

e Propor a realizac&o de eventos objetivando aproximar as estruturas comunitêrias com o mundo do
trabalho, bem como responsabilizar-se pelos eventos intermos gue objetivem a manutencêo elevada do

clima organizacional/relacional;
Manter fiel registro e guarda da memêria de todos os eventos realizados interna ou externamente;,
Promover e organizar, junto & area pedagogica, estêgio de atualizacêAo de docentes nas empresas,
tomanido por base programas ou projetos, previamente elaborados;

e Promovera realizac&o de eventos e estudos sobre a evoluc&o tecnolêgica e mudancas na organizacêo

do trabalho;
e Organizar um sistema de informacao, em intercêmbio com as empresas, a ser utilizado tanto pelos

alunos auanto pelos egressos, visando oportunizar estêgios e/ou empregos;
e Realizar por diversos melios, intercêmbio junto aos empregadores, a fim de sensibiliza-los auanto a

importência da preparacêo e gualificacêo do trabalhador para a excelência das atividades realizadas

dentro da empresa;
Articular-se com todos os setores da unidade;
Manter estreita relacêo com o Sistema Nacional de Emprego de Goiës - SINE/GO e instituicêes
conNgêneres, visando a troca de informac6es cadastrais, oportunizando a colocacao de alunos e

egressos no mercado de trabalho;

e Elaborar sistematica de acompanhamento de egressos, bem como promover a estruturacêo de um
banco de talentos na Instituicêo, procedendo & indicacêo dos egressos ao mercado de trabalho;

e Propor, planejar e executar as atividades de comunicacao, por diversos meios, promovendo a
divulgacao da instituic&o, tornando publico e evidente suas acêes de educacao profissional e dos
servicos por ela prestados;

e Os procedimentos de comunicacêo, tanto internos guanto externos, devem respeitar as diretrizes da
Comunicacao setorial, para veiculacëo de som, imagem ou outro elemento due envolva o Estado e a
Instituicao;

es Propor, planejar e executar eventos internos, primando pela melhoria da integracëo da eguipe e do
clima organizacional;

e Executar outras atividades ague contribuam para a eficiëncia do trabalho e para a consecuc&o dos
objetivos especificos da Instituicêo;

e Elaborar um dossië/relatêrio com as acêes realizadas na instituicêo;
se Articular com a imprensa em geral para divulgacao das acêes da instituicê&o, encaminhando e

respondendo as demandas apresentadas;

e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente;
e Cumprirnormas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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TITULO CODIGO CBO: 1144-05

 

DESCRICAO SUMARIA DO CARGO:

Coordenar as atividades da area, apoiando os empresarios, nas diversas areas de conhecimentos e

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

apresentando resultados gue possam ser aplicados na empresa, oportunizando a reducêo de problemas e

aumento da eficiëncia de uma organizacêo em pleno funcionamento.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Coordenar as eguipes lotadas nos respectivos municipios, os auais as unidades mantem parcerias,
para gue as atividades acontecam de forma a atender com agualidade a comunidade local,

Flaborar o Plano Estratégico da incubadora e orientar as empresas na elaboracêo de seus planos

individuais;
e FEfetvar aliancas estratégicas, acordos e convênios de interesse mutuo;
e Promover contatos com universidades, governo, empresas da iniciativa privada e outros;
e Planejare executar compras de eguipamentos e material de uso comum da incubadora;

e Estimular a integrac&o entre seus funcionarios e entre estes e os das empresas, criando um ambiente

propicio & criatividade e ao associativismo e seguro ao desempenho profissional;
e Promover e facilitar o interc&Ambio dos empresêrios com pesauisadores de instituicêes de ensino,

pesaguisa e financiadores;

e Gerenciar a incubadora como um nego6cio;
e Promovera capacitacao dos empresarios;
e Conduzira incubadora com ética e honestidade;
e Planejare realizar a selecêo de novos empreendimentos;
e Acompanhare avaliar o desempenho técnico-financeiro das empresas e da incubadora;
e Redigir contratos, acordos, convênios e correspondências;

e Organizar eventos de capacitacao e de divulgacêo institucional;
e Promovera capacitac&o dos empresarios;
e Realizar negociacêes para obtencao de recursos;
e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente sempre

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

gue necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre due necessario;
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CODIGO CBO: 1144-05
VEE HE

Apoiar a coordenac&o em projetos de pesauisa e desenvolvimento (P&D), gue promovam o uso de novas
tecnologias, protocolos e aplicac6es dos temas pesduisados; Implantar grupos de trabalho e acompanhar o
desenvolvimento do projeto junto aos grupos de trabalho: Divulgar os resultados dos projetos de pesauisa e
promover a apresentacê&o dos projetos de pesduisa em eventos; Colaborar na implantacêo de servicos

experimentais para diferentes comunidades de usuarios.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Colaborar na interac&o com as gerencias e coordenacêo das Unidades de Ensino, afim de definir acoes
e prioridades de envolvimentos de pesauisa, atendendo as demandas apuradas, guer sejam da propria
unidade de ensino, ou de clientes externos em gue as unidades estejam com parcerias firmadas para
apoio de Pesaguisa ou incubadora;

ee Atuar em conjunto com a area de incubadora, no sentido de acao complementar uma da outra, de

forma gue a pesaguisa subsidie as acêes de projetos de empresas assistidas pela Incubadora;
e Colaborar com as areas docentes das unidades, no sentido de oferecer apoio e suporte no ague diz

respeito a acêo de pesauisa têcnica e cientifica;
e Desenvolver parcerias com o mercado local,
e Desenvolver juntamente com a coordenacao matérias de divulgacao dos projetos e pesauisas da

Instituicao;
e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente sempre

due necessario;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre

due necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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ASSESSORI CODIGO CBO: 2521-05

DESCRICAO SUMARIA:

TITULO DO CARGO:

Apoiar & area Administrativa via sistemas ERP de gestêo financeira, fornecer suporte a outras areas
administrativas, conforme demanda e diretrizes da organizacêo.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Apoiara area Administrativa e de contratos, via sistemas ERP de gestao financeira, fornecer suporte a

outras areas administrativas, conforme demanda e diretrizes da organizacao;

e Conferir notas e documentac&o de todos os servicos prestados a instituicêo e despesas fixas,
lancando os dados no sistema para posterior aprovaGëêo contabil e liberacêo para pagamento do

financeiro, diariamente;
e Organizar a documentacêo, manutencêo e atualizacêo dos documentos contratuais para controle dos

dados, diariamente;
e Alimentar planilhas de todos os servicos prestados e despesas basicas para controle atraves de

programas, diariamente;

e Elaborar documentos referente a servicos emergenciais para cumprir as normas atraves de
programas, sempre gue necessario;

e Fazerdigitalizacêo de todos os documentos lancados no sistema, diariamente;
e Fazer orcamentos de servicos da instituicêao para atender as demandas da intuicêo, sempre aue

necessario;
ee Acompanhar a locacao e distribuicêo e gastos e controle em geral de frotas de carros para gue haja

transporte seguro para uso dos diretores e coordenadores e demais parceiros, sempre gue
necessêrio;

e Fazer cotacao e acompanhamento dos processos de viagens de acordo com a demanda para
atendimento das atividades gestora e de parceiros, sempre due necessêrio;

e Acompanhar e cotar frotas e manutencao de carros para controle de entrada dos veiculos sempre gue
necessario;

se Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente:
s Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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DESCRICAO SUMARIA:

Manter o controle e atualizac&o dos bens permanentes gue constituem o patrimênio da organizacêo e os
bens em concessêo de uso.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Realizar o levantamento dos bens patrimoniais da organizacao;
Realizar o balancete e comparacêo entre relatorios trimestrais de patrimênio;

Realizar o balanco anual;
Acompanhar os relatêrios de movimentacêes patrimoniais das unidades;
Informar o 6rgêo sobre as aguisic6es realizadas e a sua distribuicêo;
Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como da organizagao e asselo do ambiente sempre due
necessêrio;

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

e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre due necessario.

ke
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     TITULO DO CARGO: ASSESSOR

DESCRICAO SUMARIA:

Apolar nos processos de compras de insumos e bens de consumo para organizacêo, segundo os critêrios
definidos pela coordenacêo e gerência.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

a
e

EN
E
I

Receber as solicitac6es 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 especificacêo de guantidade;
Inserir no sistema a solicitacao de aduisicêo devidamente assinada pelo reguisitante;
Promover pesduisas de mercado, mediante solicitacêes de orcamentos, de acordo com as descric6es

das Solicitacêes de Compras ou dos Editais de Processos de Compras;
Produzir o mapa de cotacêo, com as solicitacêes dos orsamentos;
Obter as CNDs dos proponentes;
Solicitar autorizac&o ao financeiro;
Executar as compras e cadastrar as informacêes de pagamento;
Zelar dos edguipamentos de trabalho, bem como da organizacao e asseio do ambiente sempre gue
necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessêrio;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessario.
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DESCRICAO SUMARIA:

Organizam documentos e efetuam sua classificacêo contabil; geram lancamentos contabeis, auxiliam na
apuracao dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guiasde recolhimento e de solicitac6es, junto
a 6rgêos do governo. Emitem notas; realizam o arduivo de documentos.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Realizar conferência de documentos pagos juntos ao sistema ERP e planilhas financeiras;
Na falta da gerência ou coordenac&o realizar alguns pagamentos de notas de formecedores, tributos e
salêrios;
Elaborar planilha de controle de gastos da empresa;

e Elaborar planilhas financeiras diversas a pedido da diretoria;
e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como da organizaGêo e asseio do ambiente sempre due

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

due necessario:

e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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DESCRICAO SUMARIA:

Atuar na confecc&o 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 diarias da
area de Administracêo de Pessoal.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Conferir os documentos recebidos dos candidatos para contrato e lancar no sistema eletrênico, para
atender as determinacêes legais trabalhistas, diariamente ou conforme necessidade;

e Receber Carteiras de Trabalho e documentos relacionados para registro contratual e enviar para a
diretoria para contratacêo e finalizar o processo, sempre gue necessario;

e Receber os documentos assinados pelos 'novos colaboradores, conferir as assinaturas e
encaminhamento ao arguivo, para manter toda a documentacao de pessoas organizadas, diariamente
ou conforme necessidade:

e Preparar a documentacêo para pagamentos RPA enviando os dados para contabilidade e demais
departamentos para liberacêo do pagamento, sempre gue necessaêrio;

e Fazer a manutencêo e conferência de ponto eletrênico, verificando inconsistências e necessidade de
ajustes, procedendo-as, conforme as diretrizes da organizacao, diariamente;

e Assessorar na realizacêo de cadastro de dados dos colaboradores para registro de informacêes no
banco de dados através de sistemas interno, lancar demais dados no computador e sistema pertinentes

a sua funcêo, sempre gue necessêrio.;
e Assessorar no pedido e caêlculos dos beneficios e vales-transportes dos empregados;
e Zelar dos edguipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asseio do ambiente sempre gue

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

due necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessêrio.



 

PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2021

 

TITULO DO CARGO: AS
  ii

CODIGO CBO: 4 110-10
     

   
SESSORI
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DESCRICAO SUMARIA:

Controlar e manter organizada a producao de informacêes sobre os controles de indicadores de
desempenho, visando oferecer subsidios para acêes da organizacêo, no atendimento do contrato de
gestêao.

DESCRIGCAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Elaborar relatorio de atividades do instituto;
Avaliar a agualidade das informac6es geradas pelos departamentos para atendimento ao contrato de

gestêo;
Monitorar e analisar os relatérios gerenciais encaminhados pelos departamentos e Rede ITEGO Lote 5;
Monitorar periodicamente a execuc&o do contrato de gestêo e elaborar relatrios para a diretoria;
Desenvolver feramentas e dispositivos de controle das metas estabelecidas no contrato de gestêo;
Atuar na analise, interpretac&o e consolidacao de informacêes referentes ao conjunto de metas

estipuladas pelo CENTEDUC e contratante;
Desenvolver ferramentas e realizar o acompanhamento e atualizacêo dos painéis de controle de

indicadores, metas, projetos;
Auxiliar na elaborac&o da revisêo do painel anual de metas de curto, médio e longo prazo;
Realizar auditorias intermas atendendo as solicitacêes de 6rgaos fiscalizadores e ao sistema de
agualidade;
Elaborar dados estatisticos sobre os projetos e acêes planejadas (cronogramas, grêficos, tabelas);
Acompanhar os indicadores da empresa e efetuar apresentacêes gerenciais;
Dar suporte têcnico e administrativo & gerência e diretoria da area de Planejamento e Projetos;
Compilar e organizar documentos para prestac&o de contas & Contratante a respeito de metas
pactuadas nos contratos com clientes:

Realizar plano de tratamento de desvios para as metas e projetos ainda due as dreas clientes estejam

geograficamente distantes;

Contribuir com a organizas&o das acêes para realizacê&o de planejamento estratégico bimestrais,
trimestrais e anuais;
Realizar acompanhamento das acêes desdobradas do planejamento estratégico do instituto, com o
objetivo de dar visibilidade antecipada a alta gestêo do instituto de eventuais problemas encontrados;
Realizar o mapeamento e automacao de processos das reas meio e fim em sistema de gestêo;
Zelar dos edguipamentos de trabalho, bem como da organizac&o e asseio do ambiente sempre ague
necessario;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessêrio;

Realizar demais atividades correlatas a critërio do superior imediato, sempre gue necessario.
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TITULO DO CARGO:ASSESSORI

 

DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar no desenvolvemento e implantacao de sistemas informatizados dimensionando reduisitos

efuncionalidade dos sistemas, especificando sua arduitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento,
especificando programas, codificando aplicativos, Aadministrar ambiente informatizado, prestar suporte
téêcnico Estabelecer padrêes, coordenar projetos, oferecer soluc6espara ambientes informatizados e
pesduisar tecnologias em informatica.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Estudar e dominar todas as funcionalidades dos sistemas,
Ministrar treinamento técnico aos usuêrios dos sistemas;
Receber as solicitacêes, abrir os chamados recebidos, registrando em sistema apropriado:
Prestar suporte continuado aos usuërios de sistemas;

Participar do levantamento de necessidades e reguisitos para desenvolvimento de novos sistemas;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asseio do ambiente sempre aue

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

due necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar na manutencêo de redes de computadores, zelar pelo bom funcionamento de internet,
impressoras, providenciar solicitacêes de reparos de hadware guando necessario, Ministrar treinamentos aos
usuërios do CENTEDUC e das unidades de ensino.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Verificar ao iniciar as atividades do dia, o funcionamento da internet;
Supervisionar o funcionamento da rede fisica, a necessidade de modificacêes ou ampliacêes,
Manter o bom funcionamento do pargue de hardware;
Ministrar treinamentos aos usuarios do SGA - Sistema de Gestao Acadêmica;
Realizar a manutencêo preventiva e corretiva dos eaguipamentos de tecnologia;
Planejar e sugerir novos projetos tecnolégicos para a instituicao;

Configurar o Servidor de dados da organizacêo;
Criar e configurar login de acesso aos colaboradores;
Configurar e realizar a manutencao das redes lêgicas, sejam fisicas ou remotas;
Instalar novos pontos de internet cabeada conforme a necessidade;
Realizar a formatac&o de acordo com a especificacêo de cada maauina;
Realizar a implantac&o de novos softwares;
Configurar e Instalar o PABX;
Configurar e Instalar swith gerenciavel, roteadores e RB;
Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asseio do ambiente sempre aue
necessario;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
gue necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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CODIGO CBO: 2124-2

DESCRICAO SUMARIA:

Assessora a Coordenac&o Cultural, ajudando na producêo e gestêo da agenda das atividades culturais da
Unidade. difundindo e divulgando acêes e projetos artisticos e culturais.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Assessorar a Coordenacao Cultural na producaêo das atividades culturais;
Obter informac6es e dados para a elaboracêo dos de projetos e relatérios de atividades;
Agendar reuniëes juntos aos 6rgaos de cultura;
Promover formacao de parcerias com instituicêes aue desenvolvam tematicas correlatas ao Projeto;
Promover o dialogo com estudantes e professores;
Promover o enconttro entre projeto pedagégico da unidade e as experiëncias culturais em comunidades
locais;
Zelar dos edguipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asseio do ambiente sempre aue
necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
gue necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessêrio.
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DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar nas acêes entre as unidades de Educacao Profissional e os diversos setores da Organizacao.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Assessorar nas visitas técnicas para levantamento de informac6es junto as necessidades dos ltegos para
funcionamento do mesmo seguindo as normas da instituicêo, semanalmente.

e Colher informacêes para a elaboracêao de relatêrios recorrentes das visitas para solicitac&o dos
reguerimentos das ltegos através de programas, sempre due necessario;

e Assessorar os ltegos fazendo intermediac&o entre a unidade gestora e os ltegos, para dar apoio
administrativo nas unidades através de visitas técnicas, sempre gue necessêrio

e Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asseio do ambiente sempre gue
necessario;

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

se Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar todas as atividades do setor de Controladoria, dando suporte a gerência e coordenacêo no
controle das atividades financeiras e fiscals, da organizacao, assegurando acbes assertivas; Assessorar os
diversos setores da organizaG&o no aue tange a regularidade dos processos de acordo com as diretrizes
exigidas pelo Estado.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

ee Assessorar as atividades de controladoria, fiscal e custos, mantendo-se atento aos aspectos legais,
fiscais e operacionais, assegurando a fidelidade e regularidade dos relatêrios e demonstrativos contêbeis;

e Assessorar os diversos setores da organizacêo no due tange a regularidade dos processos de acordo

com as diretrizes exigidas pelo Estado;
Acompanhar o desenvolvimento da eguipe;
Acompanhar e assessorar o desenvolvimento de normas e procedimentos operacionais, visando

uniformidade nas rotinas prêticas;
Assegurar a maximizacêo dos resultados e metas da empresa;
Acompanhar a elaboracêo e montagem do orcamento empresarial e suas revisêes periëdicas, balancos
anuais da organizacao;
Elaborar, conferir e enviar a coordenacêo relatêrios mensais do setor;

s Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como da organizaGëo e asseio do ambiente sempre due
necessario;

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

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar a Gerência Operacional, acompanhando e formnecendo todo suporte operacional necessêrlo para o
bom andamento das atividades das unidades da Regional 5.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Receber as solicitac6es das Unidades da Regional 5 de materiais em geral para as unidades;

Receber e planejar preventivamente a manutencêo predial das unidades integrantes da Regional 5;
Acompanhar cronogramas fisico-financeiros das obras e reparos em andamento nas unidades;
Zelar dos eauipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asseio do ambiente sempre due
necessario;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessêrio.
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'TITULO DO CARGO: ASSESSORIT
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DESCRICAO SUMARIA:

Acompanhar e assessorar as acêes para a cooperac&o e trocas de informac6es entre as
empresas/produtores do Arranjo Produtivo Local - APL e destas com instituicêes, buscando interagir com a
comunidade local e estimulando processos locais de desenvolvimento.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:
Exercer atividades de apoio técnico a coordenacao da Governanca do APL;
Interagir com a comunidade/empresas, buscando estimular processos locais de desenvolvimento;

Realizar reuni6es e encontros com as empresas/produtores do APL;

Elaborar atas das reuniëes;
Elaborar e encaminhar relatérios técnicos a CoordenacaAo mensalmente;
Elaborar material sobre os projetos de APL, bem como realizar a divulgacêo do material no site;
Manter atualizada a Agenda de Ac6es Transversais do APL;
Realizar compras do APL:

Apoiar na organizacêo de eventos têcnicos;
Desenvolver acêes para promover a divulgacêo institucional do APL;
Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como da organizacê&o e asseio do ambiente sempre aue
necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio.
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TITULO DO CARGO: ASSESSOR I CODIGO CBO: 2124-2
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DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar a coordenacêo nos processos de cotacêao de insumos laboratoriais, atendimento de clientes
internos e externos, na elaborac&o de relatêrios de gerenciais. Colaborar e desenvolver praticas para o bom
funcionamento do setor. Manter o laboratêrio em pleno funcionamento, atendendo as demandas de aulas e
exercicios praticos. Assessorar na elaboracêo dos planos de curso e relatérios voltados a area do laboratêrio.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Assessor nas atividades dos laboratêrios da unidade;

Controlar a agenda de uso e disponibilizacêo do laboratêrio, de forma a atender os docentes com seus
alunos em aulas praticas;
Realizar o levantamento de todos os bens patrimoniais due pertencem ao laboratêrio;
Elaborar para a coordenacëo a lista de compras de insumos e materiais necessêrios ao funcionamento
do laboratêrio;
Aplicar as normas previstas no manual de uso e normas de seguranca do ambiente, aplicando acêes de
cCoNservacêo e asselio;
Verificar e orientar regularmente os procedimentos de seguranca e proteGêo aos usuarios;
Atender ao coordenador, nas suas solicitacêes no gue diz respeito & gestao do laboratêrio;
Sugerir a coordenacêo prêticas de melhoria para o desenvolvimento das atividades dos laboratêrios;

Organizar os materiais e eguipamentos dos laborat6rios, sempre gue necessêrio;
Assessorar na elaboracao dos planos de curso voltados a 4rea do laboratêrio;
Participar da elaborac&o e/ou revisêo do Projeto Politico-Pedagégico e dos Planos de Cursos

desenvolvidos no ambito do eixo tecnolêgico referente a natureza do laboratêrio ob sua
responsabilidade;
Elaborar relatérios mensais & coordenac&o referente as praticas do laboratêrio;
Zelar dos ecguipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asseio do ambiente sempre due
necessario;

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

due necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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TITULO DO CARGO: ASSESSOR II

  

DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar o Coordenador de Curso Superior nas diversas atividades aue compreende a execucêo,
planejamento, supervisêo, monitoramento e execucëo do processo ensino-aprendizagem.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Assessorar o Coordenador do Curso Superior na organizacao da oferta e avaliaGêo dos cursos
tecnol6gicos, técnicos e Formacêo Inicial e Continuada — FIC, nas modalidades presencial e EaD.

e Articular com as areas acadêmicas contribuindo para o levantamento de demanda e na elaboracao de
proposta de cursos

e Assessorar a coordenacê&o do curso superior na elaboracao de propostas de atividades interdisciplinares

para projetos educativos;
e Planejare assessorar junto ao Coordenador Pedagégico a execucêo da selegêao de docentes, elaborando

perfis a serem contratados conforme demanda;
e Analisar e acompanhar projetos de instituicêes de ensino de modo a identificar possiveis falhas ou

iNoVvac&o no processo de ensino-aprendizagem;
e Assessorar na criacêo de novos temas de capacitacêes, recrutamento de facilitadores e planos de aulas

para docentes;
e  Atuar como suporte & outras coordenacêes segundo orientacêes da Coordenacêo de Curso Superior,
e Assessorar o Coordenador de Curso Superior e contribuir na elaborac&o validacêo do Projeto Politico

Pedagégico, do Projeto de Desenvolvimento Institucional, dos Planos de Curso, Plano de Ensino e do
Regimento Interno e outros documentos institucionais, bem como de suas revisêes periédicas;

e Sugerir e participar de grupos de trabalho multidisciplinar na consecucêo de programas e projetos de

educacêo profissional;
e Assessorar os docentes no planejamento, execucêo e avaliac&o das suas atividades;

Participar, em conjunto com as demais instências pedagégicas, de reuniëes de estudo e trabalho,
visando a melhoria continua do processo de ensino e aprendizagem, bem como das diretrizes
pedagogicas da instituicêo;

e Participar e acompanhar da execuc&o dos encaminhamentos deliberados nas reuniëes pedag6gicas,
especialmente as realizadas pelos conselhos;

e Contribuir com a elaborac&o do calendêrio escolar:
Definir em conjunto com a Coordenacêo Pedagogica a distribuic&o de atividades, responsabilidades, das
instências constituintes desta coordenacêo;

e Elaborar, em conjunto com a Coordenacêo Pedagogica, o guadro de atividades dos professores e
escalas de estêgios, zelando pelo seu cumprimento;
Assessorar a coordenacêo de curso superior na distribuicê&o das salas por cursos e turmas;

Assessorar a coordenacao de curso superior no acompanhamento e avaliac&o dos casos de evasêo,
indicando medidas de controle;

Mediar e resolver problemas de indisciplina em salas de aula;
e Prestar assistência e orientacAo aos docentes e discentes e demais servidores da unidade escolar

guanto as atividades diërias no respectivo turno;
Participar das reuniëes e outros eventos promovidos pela Instituicêo;

es Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como da organizacêao e asseio do ambiente sempre aue
necessario;

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

gue necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessaêrio.
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DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar o Coordenador de Ensino/Pedag6gico nas diversas atividades aue compreende a execucêo,
planejamento, supervisêo, monitoramento e execucêo do processo ensino-aprendizagem.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Assessorar o Coordenador Pedagégico na organizacêo da oferta e avaliac&o dos cursos tecnologicos,

técnicos e Formac&o Inicial e Continuada — FIC, nas modalidades presencial e EaD;
e Articular com as areas acadêmicas contribuindo para o levantamento de demanda e na elaboracêo de

proposta de cursos;
e Assessorar a coordenacê&o pedagégica na elaboracao de propostas de atividades interdisciplinares para

projetos educativos;
e Planejare assessorar junto ao Coordenador Pedagégico a execucêo da seleGêo de docentes, elaborando

perfis a serem contratados conforme demanda;
e Analisar e acompanhar projetos de instituicêes de ensino de modo a identificar possiveis falhas ou

iNOVvac&o no processo de ensino-aprendizagem;
e Assessorar na criacao de novos temas de capacitac6es, recrutamento de facilitadores e planos de aulas

para docentes;
e Atuar como suporte & outras coordenacêées segundo orientacêes da Coordenacêo Pedagogica;
e Assessorar o Coordenador Pedagégico e contribuir na elaboracêo validacêo do Projeto Politico

Pedagégico, do Projeto de Desenvolvimento Institucional, dos Planos de Curso, Plano de Ensino e do
Regimento Interno e outros documentos institucionais, bem como de suas revisêes periodicas;

e Sugerir e participar de grupos de trabalho multidisciplinar na consecucao de programas e projetos de

educac&o profissional;
Assessorar os docentes no planejamento, execucêo e avaliacêo das suas atividades;

e Participar, em conjunto com as demais instências pedagégicas, de reuniëes de estudo e trabalho,
visando a melhoria continua do processo de ensino e aprendizagem, bem como das diretrizes

pedagogicas da instituicêo;
Contribuir com a elaborac&o do calendêrio escolar;
Definir em conjunto com a Coordenazêo Pedagégica a distribuicêo de atividades, responsabilidades, das
instências constituintes desta coordenacêo;

e Elaborar, em conjunto com a Coordenacêo Pedag6gica, o aguadro de atividades dos professores e

escalas de estagios, zelando pelo seu cumprimento;
Assessorar a coordenacao pedagégica na distribuicêo das salas por cursos e turmas,
Assessorar a coordenac&o pedagégica no acompanhamento e avaliacêo dos casos de evasêo, indicando
medidas de controle;
Mediar e resolver problemas de indisciplina em salas de aula;
Prestar assistência e orientac&o aos docentes e discentes e demais servidores da unidade escolar
aguanto as atividades diërias no respectivo turno;

Participar das reuniëes e outros eventos promovidos pela Instituicao;
se Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como da organizacëo e asseio do ambiente sempre due

mecessario;

e GCumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas, sempre
gue necessario;

se Realizardemais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessaêrio.
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CODIGO CBO: 4131-10
FE   

DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar o Coordenador de Tutoria a acompanhar e apoiar os processos de ensino e aprendizagem para
due haja interac&o entre professores e estudantes, tutores e estudantes, professores e tutores, estudantes e
estudantes, tanto em ambientes virtuais como presenciais.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Supervisionar as acêes de articulacêo e envolvimento dos professores tutores com alunos por meio de
uso das midias sociais e pela plataforma, acompanhando os acessos e as respostas aos contatos feitos
pelos alunos em tempo habil;

e Apoiar os professores tutores na execuc&o das disciplinas (componentes curriculares), no
desenvolvimento das atividades acadêmico-pedag6gicas, garantindo a usabilidade das ferramentas

disponiveis no AVEA;
e Analisar com os professores tutores os relatérios relacionados aos cursos e as turmas e estabelece

planos de agêo para os encaminhamentos necessêrios;
e Analisar as informacêes geradas nos momentos das atividades presenciais promovidas nas unidades

para encami-nhamentos e proposicêo de melhorias;
e Promover a disseminacao de informac6es aos professores tutores, buscando o nivelamento das

iNformacêes;
e Desenvolver e manter cursos de capacitac&o online em servico a todos os professores tutores

contratados, para a adeguada utilizacêo do ambiente virtual de ensino e aprendizagem - AVEA;
e Participar de grupos de trabalho multidisciplinar na consecucêo de programas e projetos de educacêo

profissional;

e Apoiare realizar o upload, conforme demanda, de material para a plataforma Moodle;
e Participar de encontros e reuniëes guando convocado;
e Zelar dos eaguipamentos de trabalho, bem como da organizacao e asseio do ambiente sempre due

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

due necessêrio;

s Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre aue necessêrio.
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TITULODOCARGO: ASSESSOR II ' CODIGO CBO: 2394-05
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DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar a gerência e coordenacao da &rea no desempenho de suas funcêées, atendendo pessoas (cliente
extermo e interno), gerenciando informacêes, elaboram documentos, controlam correspondência fisica e
eletrénica, podem prestam servicos em idioma estrangeiro, organizam eventos e viagens, supervisionam
eduipes de trabalho, gerem suprimentos, arguivam documentos fisicos e eletrênicos auxiliando na execucêo
de suas tarefas administrativas e em reuniëes.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Elaboracêo de Projetos;

Arividades diversas relacionadas a pesauisa e extensêo;
Visitas de campo;
Entrevista com Produtores rurais e locais;
Apoio ao processo de obtencêo de fomentos;
Apoiar e supervisionar as acées demandadas pelas Superintendência, Gerência e Coordenacao de DIT;
Implantar, controlar e orientar a aplicac&o e uso de softwares existentes no DIT;
Executar as diretrizes de gestêo do DIT;
Participar, elaborar e executas semindrios, oficinas, eventos têcnicos;
Zelar dos eauipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asseio do ambiente sempre due
necessario;

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

e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre due necessêrio.
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TITULO DO CARGO: ASSESSOR II
  

CODIGO

 

  
  

DESCRICAO SUMARIA:

Atuar na confecc&o 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 diërias da
êrea de Administracêo de Pessoal.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Dar suporte ao Plano de Cargos e Salêrios, cumprindo a determinac&o das rotinas de organograma,
para manutencao do mesmo diariamente;

e Auxiliar no processo de recrutamento e selecêo, através de rotinas internas, para preenchimento
auadro, sempre gue necessêrio;

e Dar suporte ao setor de Setor de Pessoal, atravês de rotinas internas, para cumprimento de processos
intermos de folha de pagamento entre outros, mensalmente;

e Colaborar no Controle, manutencêo e apuracêo de ponto eletrênico, através de leitura dos dados
extraidos do registro de ponto, para lancamentos no sistema de folha de pagamento, sempre due
necessario;

e Elaborar, aplicar, acompanhar e dar tratativas as pesduisas de clima organizacional, atraves de
ferramentas e mapas elaborados para este fim, para oportunizar manter o clima organizacional
adedguado, segundo as diretrizes da gestêo, sempre gue necessêrio;

e Receber as solicitacêes de contratac&o das unidades, através de documentos oficiais das unidades,

onde consta as necessidades de contratac6es, afim de preencher as vagas em aberto, diariamente ou

conforme demanda;
e Publicar extrato das vagas no Diario Oficial do Estado, para dar ciëncia a comunidade, das vagas em

aberto, Elaborar o edital para a devida e correta contratac&o dos colaboradores solicitados, conforme
orientacêes da organizacêo, diariamente ou conforme necessidade;

e Publicar no site do CENTEDUC, o resultado da tiagem afim de dar ciëncia aos participantes do
certame, garantindo transparência e oportunidade de apresentar recursos por parte dos candidatos
interessados, diariamente ou conforme necessidade;

e Receber os recursos due chegarem, avaliar os possiveis guestionamentos e dar a tratativa cabida, afim
de assegurar transparência e pleno direito aos candidatos participantes, diariamente ou conforme
demanda;

e Recebere avaliar as documentacêes dos candidatos aprovados, conforme os prazos do edital, afim de
concluir o processe seletivo e encaminhar os candidatos aprovados a& êrea de contratacêo e demais
formalidades, culminando no preenchimento das vagas ofertadas, conforme necessidade, diariamente
ou conforme demanda:

s Atender contratacêes especificas, realizar entrevistas com os candidatos, aplicas testes de aptidêes,

encaminhar os aprovados para contratac&o e preenchimento de vagas, periodicamente, conforme
necessidade;

e Organizar a logistica para aulas testes, em casos especificos, como docentes e musicos, para as
contratac6es, auando houver editais para estas funcêes, afim de preencher as vagas abertas, conforme
necessidade;

e Publicar o resultado final dos certames e a convocacêo dos candidatos aprovados e gue deverêo
assumir a vaga no momento due forem chamados, dando ciëncia a todos os interessados, conforme
necessidade;

e Atender telefone, responder enviar e receber email aos interessados em assuntos da area de Gestêo
de Pessoas, dando bom andamento aos processos intermnos, diariamente:

es Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como da organizac&o e asseio do ambiente sempre gue
necessêrio;

e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre
due necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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DESCRICAO SUMARIA:
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CODIGO CBO: 4110-10  

Assessorar e colaborar na conducêo e coordenac&o do controle de gualidade da organizacêo, em
cumprimento as diretrizes da Coordenacao, Gerência e da Superintendência de Planejamento e Projeto.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Colaborar na realizacêo auditorias internas e externas e na elaboracêo normas e procedimentos e nêo

conformidades de gualidade;
e Monitorar periodicamente sua calibracê&o e documentos pertinentes ao mesmo, registrar relatérios de

iNspecêo os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as areas da empresa
guanto & documentacêo da aualidade;

e Colaborar na elaborac&o de manuais da gualidade, de organizac&o, politicas, padronizacao visual e
operacional de normas e procedimentos;

e Acompanhar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as acêes,
cobrando os seus respectivos prazos, racionalizar os formulêrios planos e continuos, a implantacao de
modelos diversos atuando junto com as areas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os

indicadores de gualidade, administrativo, elaborar os relatérios gerenciais;
e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asselio do ambiente sempre gue

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

due necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre due necessêrio.

90  



 

PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2021

 

ACIOI

TITULO DO CARGO: ASSESSOR II  
DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar o Setor de Planejamento e Projeto nas acëées pertinentes & &rea, analisando e alimentando
ferramentas de planejamento e controle.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Verificar as solicitacêes de compras e efetuar o cadastro para liberacêo da diretoria através de

documentos fisicos, diariamente;
e Fazer cotacêes com forecedores para analise da proposta due serê mais viavel para a instituicêo,

através de meios de comunicacêo, diariamente,
e Gerar solicitac&o de compras, mapa de cotacêo e enviar para diretoria para liberac&o do faturamento,

através de programas, sempre due necessario;
e  Solicitar nota fiscal do formecedor para liberac&o de pagamento através de meios de comunicacêo,

diariamente;

e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como da organizagêo e asselo do ambiente sempre due

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

due necessaêrio;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessario.
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CODIGO CBO: 4110-05  
DESCRIGAO SUMARIA:

Assessorar o Coordenador de contratos nos contratos celebrados pela empresa em relacêo & documentagao
a ser exigida dos fornecedores, prazos e condicêes comerciais, documentacao trabalhista e previdenciëria

aguando necessêrio, bem como realizar analise do contrato e da documentacêo acessoria e prazos

assegurando o cumprimento das obrigacêes pelas Contratadas.

DESCRIGAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Realizar analise do contrato e da documentaGao acessêria e prazos, assegurando o cumprimento das

obrigacêes pelas Contratadas;
e Assessorar os contratos celebrados pela empresa em relac&o & documentacêo a ser exigida dos

fornecedores, prazos e condicées comerciais, documentacao trabalhista e previdenciaria auando

necessario;
s Zelar dos edguipamentos de trabalho, bem como da organizacêo e asselo do ambiente sempre due

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

gue necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessario.
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TITULO D
FI

 

DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar a coordenac&o de eixo na adeguada aplicac&o das diretrizes de educac&o profissional e
tecnolêgica no processo de elaborac&o, desenvolvimento e aplicacêo dos cursos ofertados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Assessorar no monitoramento e avaliacêo do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos

ofertados;
e Assessoraro ITEGO junto com a coordenac&o de eixo no levantamento e busca de novas parcerias e

demandas;
e Apresentar periodicamente ao Coordenador Pedagégico, dados ague possibilitem a monitoria e

avaliac&o do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos ofertados;
e Monitorar a gualidade e a pertinência dos materiais didaticos dos cursos, bem como dos recursos

utilizados;
e Auxiliar no processo de elaboracêo de materiais didaticos;

e Proporacêes e medidas visando &A melhoria do processo ensino-aprendizagem;
e Colaborar na criac&o de ementas, definicêo da Organizacao Curricular de cursos, elaborar

documentos pertinentes ao desenvolvimento dos cursos ofertados;
e Colaborar na adeguacëo ao desenho curricular do curso, na estruturagêo do itinerario formativo, bem

cComo apontar altermnativas didatico-pedagogicas para garantir a coerência e pertinência ao perfil
profissional de conclusêo e das competências a serem construidas;

e Elaborar, guando necessario, a planilha dos insumos necessêrios para a execucêo do conteudo do

CUrso;
e Zelar pelo cumprimento do cronograma estabelecido para os componentes curriculares;
e Apoiara realizacêao das Atividades Praticas Pedagégicas por parte dos alunos;
e Atender as demandas administrativas internas cotidianas;
e Elaborar projetos pedag6gicos gue atendam a demanda local;
e Colaborar na elaboracêo da proposta de implantacêo de cursos;
e Auxiliar na elaboracêo de relatérios sobre o planejamento da oferta e das atividades de ensino;

e Assessorar na avaliacêo de aceitacêo e resposta dos alunos em relac&o ao conteudo ministrado, e a

didatica utilizada;
e Assessorar na avaliacêo de desempenho dos Professores;
e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente,
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: ASSESSOR ' CODIGO CBO: 25241-08

 

DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar as ac6es gue propiciem o continuo desenvolvimento da rede de ensino, em consonência com as
metas e objetivos estabelecidos para as Unidades de Educacao Profissional, auxiliando na busca de
parcerias e atendimento as demandas locais e regionais, de modo a garantir o pleno desenvolvimento e
gualidade das acêes propostas.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Assessorar no planejamento estratégico da Instituicao e de suas Unidades de Educacêo Profissional,
Assessorar na interacêo com as Prefeituras, com as Governancas 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;
ee Assessorar na interac&o com as areas acadêmicas das Unidades de Educac&o Profissional na

organizacao da oferta de cursos em conformidade com o Guia de Cursos de Formacêo Inicial e

Continuada e Catalogo Nacional de Cursos Técnicos e Tecnolêgicos;
se Assessorar as Unidades de Educacêo Profissional em suas ac6es pedagégicas, desde a realizacao de

um evento, bem como necessidades de infraestrutura, logistica, contratual, tendo em vista assegurar o

bom desenvolvimento e gualidade dos cursos ofertados;
s Assessorar a Gerência Pedagégica guanto as informacêes sobre o andamento e execucêo dos

Cursos;
e Planejar e coordenar junto & Gerência Pedag6gica o levantamento de demanda de profissionais

pedagégico-administrativos;
e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente;
se Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas;

e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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CODIGO CBO: 2521-05

 

     
ITULO DO CARGO: ASSESSOR II

Fl

DESCRICAO SUMARIA:

   

Assessorar o Coordenador de Cotec nas diversas atividades administrativas e pedagégicas do Cotec.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

s Assessorar os docentes no planejamento, execuGêo e avaliacêo das suas atividades;
e Participar de reuniëes de estudo e trabalho, visando a melhoria continua do processo de ensino e

aprendizagem, bem como das diretrizes pedagégicas da instituicêo;
e Sugerir acées educacionais coerentes com as necessidades da comunidade local e do mundo do

trabalho;
e Colaborar no processo de controle da distribuicêo, acesso, guarda e manuseio de insumos,

eguipamentos e mobiliërio por parte do corpo docente e administrativo, enguanto materiais destinados
ao processo de ensino e aprendizagem; os

e Acompanhar ofuncionamento das aulas e atividades, conforme horêrios estabelecidos, disciplinando e
orientando a circulac&o dos alunos no interior da unidade escolar, inclusive o controle de entrada e
saida das salas de aula em horêrio de atividades académicas, bem como em horêrios de intervalo e

recreacêo;
se Mediar problemas de indisciplina em salas de aula;
e Orientar o cumprimento das atividades ligadas a rotina escolar;

e Orientar o fiel cumprimento dos horêrios de aula;
e Prestar assistência e orientac&o aos docentes e discentes e demais colaboradores da unidade escolar

aguanto as atividades diërias no respectivo turno;
e Zelar pela disciplina dos alunos e pelo cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar,
e Registrar as infracêes cometidas pelos alunos e as medidas adotadas, bem como registrar guaisauer

outras ocorrências em seu turmo de trabalho;
e Auxiliar no acompanhamento e controle de todas as atividades referentes ao cotidiano escolar;
e Fazer atendimentos & comunidade interna e externa & unidade escolar;
e Participar das reuniëes e outros eventos promovidos pela Instituicao;
e Auxiliar no recebimento de documentacêo dos Processos Seletivos de Pessoal;
e Auxiliar nos processos de elaborac&o e encaminhamento das contratac6es de colaboradores;
e Elaborar documentos relacionados & administracêo, como solicitacêo de diërias, cotacêes, documento

de sessêo de uso, entre outros;
e Vistoriar e acompanhar servicos de conservacêo das instalac6es fisicas da instituicêo, identificando

problemas de funcionamento das redes elêtrica, hidrêulica e de esgotamento sanitario e notificar sua

existência/ocorrência & Coordenacao;
e Zelardos eguipamentos de trabalho, bem como a organizac&o e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as aue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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LO DO CARGO: ASSESSOR IITIT

 

    

    

CODIGO CBO: 2521-05
 

 

DESCRICAO SUMARIA:

Assessorar o Coordenador de Integracê&o na integrac&o entre a Escola e a Comunidade, incluindo
industrias, prefeituras, empresas, sindicatos entre outros. Elaborar documentos de convênios e parcerias de
forma a atender todos os reguisitos legais.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO: si

e Organizar o sistema de integrac&o escola-comunidade para a divulgacêo dos cursos e servicos

ofertados e para detectar oportunidades de parcerias e Convênios;
Subsidiar a Coordenacêo pedagégica com informacêes para retroalimentar os curriculos,

e Organizar, em estreita colaborac&o com a area pedag6gica, a realizacêo dos programas de supervisêo

de estagio e visitas técnicas curriculares, atendendo as solicitac6es dos professores,
Manter fiel registro e guarda da memoria de todos os eventos realizados interna ou externamente;

e Dar suporte na realizac&o de eventos e estudos sobre a evolucao tecnologica e mudancas na
organizag&o do trabalho; 2

- Alimentar sistema de informacêo, em intercêambio com as empresas, a ser utilizado tanto pelos alunos '

guanto pelos egressos, visando oportunizar estêgios e/ou empregos,

e Manter estreita relacê&o com o Sistema Nacional de Emprego de Goiës - SINE/GO e instituic6es -

congéneres, visando a troca de informacêes cadastrais, oportunizando a colocagêo de alunos e se

egressos no mercado de trabalho;

e Elaborar sistematica de acompanhamento de egressos, bem como promover a estruturacao de um

banco de talentos na Instituic&o, procedendo & indicac&o dos egressos ao mercado de trabalho;

e Executar as atividades de comunicaGêo, por diversos meios, promovendo a divulgacêo da instituicêo,

tormnando publico e evidente suas acêes de educagêo profissional e dos servicos por ela prestados;

- Os procedimentos de comunicagêo, tanto internos guanto externos, devem respeitar as diretrizes da

Comunicacao setorial, para veiculac&o de som, imagem ou outro elemento gue envolva o Estado e a

Instituicêo;
e Propor, planejar e executar eventos internos, primando pela melhoria da integragêo da eduipe e do

clima organizacional;

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: ASSESSOR II
Ar!

  O:

DESCRICAO SUMARIA:

Prestar apoio ao Coordenador e Gerente, nas acêes de apoio aos empresaêrios, nas diversas areas de
conhecimentos e experiëncias, organizando, alimentando sistema, controlando agendas de trabalhos,
redigindo documentos e demais acées de apoio a iniciativa incubadora.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Colaborar com a Gerência e Coordenac&o na Elaborac&o de Plano Estratégico da incubadora

prestando apoio as empresas na elaboracêo de seus planos individuais;
Realizar contatos com universidades, governo, empresas da iniciativa privada e outros;
Executar compras de eguipamentos e materiais de uso comum da incubadora, conforme solicitacao da

coordenacêo e gerência; 5

Praticar a integrac&o entre os funcionêrios da Unidade e os das empresas assistidas, estabelecendo s

um ambiente propicio & criatividade e ao associativismo e seguro ao desempenho profissional;

Facilitar o intercambio dos empresêrios com pesauisadores de instituicêes de ensino, pesguisa e

financiadores;
Conduzir os processos de incubadora com ética e honestidade;
Colaborar na redac&o de contratos, acordos, convênios e correspondências,

Organizar eventos de capacitacêo e de divulgacao institucional;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO

DESCRICAO SUMARIA:

Apoiar a coordenag&o em projetos de pesauisa e desenvolvimento (P&D), gue promovam o uso de novas S

tecnologias, protocolos e aplicacêes dos temas pesauisados; Implantar grupos de trabalho e acompanhar o

desenvolvimento do projeto junto aos grupos de trabalho; Divulgar os resultados dos projetos de pesauisa e

promover a apresentac&o dos projetos de pesauisa em eventos; Colaborar na implantacêo de servicos

experimentais para diferentes comunidades de usuarios.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Colaborar na interacao com as gerencias e coordenacêo das Unidades de Ensino, afim de definir

acbes e prioridades de denvolvimentos de pesauisa, atendendo as demandas apuradas, aguer sejam

da propria unidade de ensino, ou de clientes externos em gue as unidades estejam com parcerias

firmadas para apoio de Pesduisa ou incubadora;

. Atuar em conjunto com a area de incubadora, no sentido de acao complementar uma da outra, de

forma gue a pesguisa subsidie as acêes de projetos de empresas assistidas pela Incubadora;

.  Colaborar com as areas docentes das unidades, no sentido de oferecer apoio e suporte no ague diz

respeito a ac&o de pesauisa técnica e cientifica;

e Desenvolver parcerias com o mercado local;

e Desenvolver juntamente com a coordenacao matérias de divulgacêo dos projetos e pesauisas da

Instituicao;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizagêo e asseio do ambiente,

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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 CIONAL IG OPERACIONAL

O: ASSISTENTE I

 

CODIGO CBO: 4110-10

 

DESCRICAO SUMARIA:

Executam servicos de apoio nas areas de recursos humanos, administracêo, financas e logistica; atendem
fornecedores e clientes, formecendo e recebendo informacêes sobre produtos e servicos, tratam de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessêrio referente aos mesmos. Atuam na
concessêo de microcrédito a microempresarios, atendendo clientes em campo e nas agências,
prospectando clientes nas comunidades.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Prestar apoio administrativo em atividades relacionadas & organizacêo e execucëo de tarefas due
envolvam func&o de suporte: controlar o recebimento, conferência e distribuicêo dos processos
administrativos: controlar o recebimento & expedic&o de malotes e documentos, fornecer as certidêes
reguisitadas; encaminhar & imprensa oficial e/ou privada documentos e atos administrativos para a
devida publicaG&o; organizar e manter os cadastros atualizados; prestar infor-macêes em processos

administrativos e digitar textos;
Atender ao publico intermno e externo;

Fazer e atender chamadas telefénicas obtendo e fornecendo informac6es;
Preparar relatérios e planilhas diversas;
Elaborar levantamentos de dados e informacêes; arguivar sistematicamente documentos da area,
Participar de projetos na &rea administrativa ou outras;
Efetuar registro, preenchimento de fichas, cadastro, formuldrios, reguisicêes de materiais, guadros e

outros similares;
e Elaborar, Sob orientac&o, planos iniciais de organizacao, graficos, fichas, roteiros, manuais de

servicos, boletins e formularios;
e Manter organizado e/ou atualizar arauivos, fichêrios e outros, promovendo medidas de preservacêo do

patrimênio documental;
e Auxiliar na organizacao e promocëes de eventos da instituicêo;
e Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materials e eduipamentos No

almoxarifado ou em outro local designado;
e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre

gue necessario;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas, sempre

gue necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessaêrio.
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DESCRICAO SUMARIA:

  
Levantar as informacêes dos bens patrimoniais, estados dos itens e acompanhamento de todos os bens das
Unidades, manutencêo das informacêes no sistema.

DESCRIGAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Realizar a contagem dos itens patrimoniais;

Alimentar o sistema de gestêao de patrimênio;
Elaborar relatério de patrimênio das unidades;

Elaborar e alimentar o Relatêrio Anual - balanco anual,
Realizar a solicitac&o de diarias ao financeiro;

Prestar contas de diërias de viagens;
Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGê&o e asseio do ambiente sempre

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

ague necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critërio do superior imediato, sempre due necessario.
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TITULO DOCARGO:ASSISTENTE |
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CODIGOCBO: 4110-10
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DESCRICAO SUMARIA:

Executar atividades do setor de compras, auxiliando nos processos de compras de materiais para a
instituic&o, cotacao e prazos, bem como a gualidade dos produtos e operacêes junto aos fornecedores.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO: 7

e Monitorar ofluxo de notas fiscais;

e Organizar e Controlar as reguisicées de compras;
e Fazer cotac&o de precos e acompanhar as compras realizadas;

e Alimentar planilhas de controle e o sistema do setor;

e Cadastrarfornecedores;
e Realizar inventêrio e controle de insumos da area;

e Emitir ordens de compras e baixa das mesmas via sistema;

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre

due necessario;

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

gue necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio;
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TITULO DO CARGO: ASSISTENTE | CODIGO CBO: 4131-10

DESCRICAO SUMARIA:

Dar suporte as atividades do departamento financeiro, como organizar, controlar e arduivar documentos,

Obter assinaturas guando regueridas, realizar os envios de documentacao & SEDI, entre outras. 2

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Organizar documentos da rea financeira;
e Criar planilhas internas, para controles de pagamentos;
e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizagêao e asselo do ambiente sempre

ague necessario;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as aue por ventura forem criadas, sempre E

due necessario; Ee

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre aue necessêrio;
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CODIGO CBO: 2524-0585

EE

DESCRICAO SUMARIA:

Prestar suporte na &rea de departamento pessoal. Prestar auxilio na administracêo de pessoal no due se refere a
docu-mentac&o e lancamento no sistema como realizac&Ao de admissêo, folha de pagamento, rescisêo, folha de

ponto, benefi-cios, desde controle a caêlculos e apontamentos. Cuidar dos assuntos referentes aos funcionarios,

desde a sua contrata-c&o, pagamento de saldrios, transportes, férias, licenca médica, 13” salêrio, organizacêo de

horêrios entre outros. vi

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Receber, conferir, organizar e arauivar a documentacêo das pessoas contratadas,
Fazer o registro dos funcionêrios no sistema e nas carteiras de trabalhio;
Acompanhar prazo dos contratos de experiëncia;

Fazer Carta de Referência e Declaracêes;

Processar a rotina no sistema da folha de pagamento, efetuando o clculo de rescisêo, fêrias, 13* salêrio

Fazer o planejamento das férias e controlar o periodo das férias dos funcionarios visando garantir o

cumprimento da Legislacêo trabalhista;
Garantir a correta apuracaêo da carga horêria dos funcionarios,
Orientar, esclarecer e auxiliar os funcionarios na resolucao dos problemas;

Garantir gue todas as tarefas relacionadas & rotina do setor de pessoal sejam realizadas;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre due

necessario;

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

necessêrio;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario;
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     TITULO DO CARGO: IGO CBO: 2524-05

DESCRICAO SUMARIA:

Prestar suporte e desenvolver atividades do departamento, envolvendo todos os subsistemas Recursos
Humanos, recrutamento e selec&o, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salêrios, beneficios, entre
OUtros.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Levantar junto as areas a necessidade de contratac&o de novos colaboradores, preenchendo auando

necessêrio o formuldrio de solicitac&o de pessoal para analise e validacao do gestor gauanto & abertura da

vaga;
- Dar suporte aos processos seletivos solicitados, como na elaboracêo de editais, triagem, analise curricular, 1

provas praticas, testes comportamentais e entrevistas, estabelecendo contato com os gestores das vagas

para alinhamento e fechamento das mesmas; #

e Preparar logistica de entrevistas com os candidatos, fornecendo os meios necessarios para realizacêo de

entrevista com o gestor da area, guando necessaêrio,

e Solicitar aos novos colaboradores o preenchimento de ficha de cadastro, solicitando ao setor responsavel a

realiza-cao dos exames admissionais; d

e Fornecer suporte na avaliagê&o de desempenho, a fim de contribuir com o desenvolvimento dos -

colaboradores e o sucesso da organizacêo;

e Promover a integrac&o de novos funciondrios na empresa, visando integrar o novo colaborador na

Organizacê&o e mostrar as normas e procedimentos da empresa,

e Fornecer suporte e acompanhar os treinamentos e palestras realizadas para os colaboradores;

e Formecer suporte e acompanhar as avaliacêes de desempenho dos colaboradores, bem como a pesauisa

de clima organizacional;

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente sempre due

necessario;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre due

necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessario;

e
l
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TITULO DO CARGO: ASSISTEN

DESCRICAO SUMARIA:

     
Dar suporte no controle e manutencêo de indicadores, organizar a producêo de informacêes sobre os controles es

de indicadores de desempenho, visando oferecer subsidios para ac6es da organizac&o, no atendimento do '-

contrato de gestao.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Colaborar na realizac&o auditorias internas e extermas e na elaborac&o normas e procedimentos e nêo

conformidades de adualidade,
e Monitorar periodicamente sua calibrac&o e documentos pertinentes ao mesmo, registrar relatorios de

inspecao os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as areas da empresa aguanto

& documentacêo da dgualidade,

e Colaborar na elaborac&o de manuais da aualidade, de organizac&o, politicas. padronizac&o visual e

operacional de normas e procedimentos;

e Monitorar periodicamente sua calibracêo e documentos pertinentes ao mesmo, registrar relatêrios de

iNspecao os dados obtidos, confrontando com as normas técnicas, assessorar as areas da empresa guanto

& documentacê&o da gualidade;
e Ajudar no zelo dos eaguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre due

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

necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessêrio;
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TITULO DO CARGO: ASSISTENTE I

DESCRICAO SUMARIA:

 

Colaborar na conducêo e coordenacêo do controle de gualidade da organizagêo, em cumprimento as diretrizes
da Coordenacao, Gerência de Planejamento e Projeto.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Colaborar na realizacê&o auditorias internas e extermas e na elaboragêo normas e procedimentos e nao
conformidades de aualidade;,

e Colaborar na elaboracê&o de manuais da gualidade, de organizacêo, politicas, padronizacêo visual &

operacional de normas e procedimentos;
e  Acompanhar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as ac6es, cobrando

OS seus respectivos prazos, racionalizar os formuldrios planos e continuos, a implantacêo de modelos

diversos atuando junto com as &reas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os indicadores de

gualidade, administrativo, elaborar os relatérios gerenciais;

e Prestar assisténcia na Realizac&o de auditorias internas e externas, elaborar de normas e procedimentos e

nao conformidades de gualidade;

e Prestar assistência na Realizac&o de no desenvolvimento de analises pelo planejamento e sistematizagao

das ativi-dades relativas & area de gualidade de acordo com a politica definida pela empresa,

e Prestar assistência na Realizac&o dos controles preventivos, constatar e corrigir deficiëncias due possam

surgir em eguipamentos, dispositivos ou maêduinas, monitorar acêes corretivas, atendimento a auditorias

intermas e externas, administrar o uso de instrumentos de medicao;

e  Ajudar no zelo dos eduipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asselo do ambiente sempre due

necessario;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre aue

necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre gue necessario;
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TITULO DO CARGO: ASSISTENTEI

 

  

 

DESCRICAO SUMARIA:

Dar suporte no desenvolvimento e na preparac&o da organizacê&o para novos contratos e projetos. Atender

demandas da diretoria, elaborando orcamentos de servicos inerentes & boa gest&o da organizaGêo em seus

contratos com seus parceiros publicos e privados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Acompanhar os processos de selec&o de membros associados e executar as atividades envolvidas,

Controlar a frota de veiculos, preenchendo check list, auando necessaêrio a sua utilizac&o, manutencêo e o

coNsuU-mo de combustivel dos mesmos;

Fazer o controle de documentos referentes & organizacê&o, mantendo arguivos em ordem, suas pastas,

documentos relacionados aos associados eletivos, dos conselhos de administracao, fiscal, diretoria e

conselhos especificos, associados sem mandatos eletivos e ainda suas certidêes pessoais e suas

validades,

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaêo e asselo do ambiente sempre due

necessario;

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

necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio;
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TITUL
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DESCRICAO SUMARIA:

Dar Assistência ao Coordenador Pedag6gico nas diversas atividades aue compreende a execucêo,
planejamento, su-pervis&o, monitoramento e execucêo do processo ensino-aprendizagem.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Assistir junto ao Coordenador Pedagégico e contribuir na validacao do Projeto Politico Pedagégico, dos

Planos de Curso, Plano de Ensino e do Regimento Interno e outros documentos institucionais, bem como

de suas revisêes peri6dicas;
Dar suporte aos docentes no planejamento, execucêo e avaliacêo das suas atividades;

Participar, em conjunto com as demais instências pedagégicas, de reuniëes de estudo e trabalho, visando a

melhoria continua do processo de ensino e aprendizagem, bem como das diretrizes pedagogicas da

instituicêo;
Participar e acompanhar a execucêo dos encaminhamentos deliberados nas reuniëes pedagogicas,

especialmente as realizadas pelos conselhos;
Participar da elaboracêao do calendaêrio escolar,
Sugerir ac6es educacionais coerentes com as necessidades da comunidade local e do mundo do trabalho;

Colaborar no processo de controle da distribuicao, acesso, guarda e manuseio de insumos, edguipamentos ë

mobiliërio por parte do corpo docente, enguanto materiais destinados ao processo de ensino e

aprendizagem;

Definir em conjunto com a Coordenacao Pedag6gica a distribuic&o de atividades, responsabilidades, das

instências constituintes desta coordenacêo;
Elaborar, em conjunto com a Coordenac&o Pedag6gica, o auadro de atividades (horêrios de aula/cursos)

dos professores e escalas de estêgios, zelando pelo seu cumprimento;

Participar, juntamente com as demais instências pedag6gicas, da avaliaGêo dos cursos tecnolbgicos,

técnicos e Formacao Inicial e Continuada — FIC, nas modalidades presencial e EaD,

Acompanhar o funcionamento das aulas e atividades, conforme horêrios estabelecidos, disciplinando e

orientando a circulac&o dos alunos no interior da unidade escolar, inclusive o controle de entrada e saida

das salas de aula em hor&rio de atividades acadêmicas, bem como em horêrios de intervalo e recreagêo;

Assistir & coordenac&o pedagégica na distribuicao das salas por cursos e turmas;

Assistir & coordenac&o pedag6gica no acompanhamento e avaliac&o dos casos de evasêo, indicando

medidas de controle;
Assistir na manutencêo das salas de aula e instalag6es, comunicando ao setor competente as ocorrêncIas;

Assistir no registro da freguência dos professores e demais servidores no respectivo turno de atuacêo,

Mediar e resolver problemas de indisciplina em salas de aula;
Orientar e supervisionar o cumprimento das atividades ligadas & rotina escolar;
Orientar e supervisionar o fiel cumprimento dos horarios de aula;

Prestar assistência e orientacao aos docentes e discentes e demais servidores da unidade escolar guanto

as atividades diërias no respectivo turno;

Zelar pela disciplina dos alunos e pelo cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar,

Registrar as infrac6es cometidas pelos alunos e as medidas adotadas, bem como registrar guaisduer outras

ocormências em seu turno de trabalho;

Auxiliar no acompanhamento e controle de todas as atividades referentes ao cotidiano escolar;

Fazer atendimentos & comunidade interna e externa a unidade de escolar;

Participar das reuniëes e outros eventos promovidos pela Instituicao;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho. bem como a organizaGêo e asselo do ambiente sempre due

necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre due

necessario;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario,
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TITULODO CARGO: ASSISTENTE 1.

    

DESCRICAO SUMARIA:

Assistir & area de Tutoria & acompanhar e apoiar os processos de ensino - aprendizagem para aue haja

interac&o entre professores-estudantes, tutores-estudantes, professores-tutores, estudantes-estudantes, tanto  .-
em ambientes virtuais como presenciais. S

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Auxiliar na supervisêo das ac6es de articulac&o e envolvimento dos professores tutores com alunos por

meio de uso das midias sociais e pela plataforma, acompanhando os acessos e as respostas aos contatos

feitos pelos alunos em tempo habil;
e Coletar as informacêes geradas nos momentos das atividades presenciais promovidas nos ITEGOS para

encaminhamentos e proposic&o de melhorias;

e Participar de grupos de trabalho multidisciplinar na consecuc&o de programas e projetos de educacao

profissional;
e Assistira area de Tutoria na elaborac&o do relatêrio trimestral de execucêo dos cursos,

Participar de encontros e reuniées guando convocado;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre due

necessaêrio;

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

necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio;
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TITULO DO CARGO:

 

EE

ASSISTENTE CODIGO CBO: 4110-10
EN

     

        ER

DESCRICAO SUMARIA:

Fazer a verificacêo de informacêes e documentac&o dos mesmos, bem como entrar em contato com os
contratados guando necessêrio. 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 relatorios atualizados.

DESCRIGCAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Monitorar indicadores do contrato e fazer contato com os setores de acordo com as necessidades do

mesmo;
e Realizaro controle de todos os contratos através de relatérios atualizados;

Participar de encontros e reuniëes guando convocado;
e Ajudar no zelo dos eauipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente sempre due

necessario;
e Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas, sempre aue

necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre due necessario;
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FOO (

 

  

 

SISTENTE I CO IGO CBO: 21 24-05

    
DESCRICAO SUMARIA:

Desenvolver sistemas e aplicacêes, determinando interface grafica, critêrios ergonêmicos de navegacao,
montagem da estrutura de banco de dados e codificacêo de programas.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Dar assistência no desenvolvimento de sistemas, realizando a manutencêo de software em sistemas ou

desenvol-vendo software para uso em computadores;

Planejar etapas e acêes de trabalho, projetar, implantar e realizar manutenêo de sistemas e aplicacêes;

Selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de

programacao e ferramentas de desenvolvimento;
Aplicar revisêo de planos de sistemas, planejando etapas e acêes de trabalho;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente sempre due

necessario;

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

necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario;
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TITULO DO CARGO: ASSISTENT

 

  

 

ENE

El!

POI   
DESCRICAO SUMARIA:

Prestar assistência na administracê&o da rede de computadores e suporte aos usuêrios nos aspectos dehardware
e software, envolvendo a montagem, reparos e configuracêes.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Prestar atendimento em primeiro nivel com suporte ao usuêrio final e clientes extermos;
Fazer registros de chamados telefênicos ou e-mail, bem como executar o processo de gerenciamento de

incidentes;
Fazer implantacêes, treinamentos e visitas nas unidades;

Auxiliar na correcêo e manutencêo dos softwares;

Prestar assistência na administracao da rede de computadores e suporte aos usuarios nos aspectos de

hardware e software, envolvendo a montagem, reparos e configuracêes;
Realizar a montagem e manutencêo de computadores (Desktop), fazer limpeza interna dos computadores,

Fazer a manutenc&o bêsica das impressoras, como limpeza interna, trocas de toners e cartuchos, efetuar

instalac&o de Sistema Operacional, instalacêo de impressoras em rede de compartilhamento
Realizar a instalacao e configuracao de software (pacote Microsoft office, navegadores, sistema de ERP),
Configurar computadores em rede, acompanhar as rotinas de backup e trocas de fitas diarias;

Realizar a manutencêo da estrutura fisica de computadores;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente sempre due

necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre aue

necessario;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio;
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CODIGO CBO: 2124-20
EE

Mt:OPI
SISTENTE

 

  
I

DESCRICAO SUMARIA:

Executam servicos de apoio na &rea de Desenvolvimento e Inovacê&o Tecnolêgica, no due diz respeito aos

recursos humanos. administrac&o, financas e logistica: atendem formecedores e clientes, fornecendo e

recebendo informacêes sobre produtos e servicos: tratam de documentos variados, cumprindo todo o

procedimento necessêrio referente aos mesmos.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Dar suporte a todas as acêes desenvolvidas pela area de Desenvolvimento e Inovacêo Tecnolêgica;

Oferecer suporte as atividades gue envolvem recursos humanos, administracêo, financas e logistica da

area DIT;
Fornecer suporte na implantacêo e uso de softwares existentes no DIT;
Auxiliar na manutenc&o e o bom funcionamento dos eguipamentos e sistemas de informatica;

Acompanhar a manutencao dos sistemas de acordo com as regras de negécio e os reduisitos

especificados, man-tendo atualizada a documentacao pertinente;
Organizar a documentac&o relativa aos sistemas desenvolvidos;

Prestar suporte aos usuarios no uso dos sistemas;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente sempre gue

necessario;

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

necessario;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrio,
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   BO:
DESCRIGAO SUMARIA:

Dar assistência & Coordenac&o Cultural, ajudando na producêo e gestao da agenda das atividades
Culturais da Unidade , difundindo e divulgando acêes e projetos artisticos e culturais

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Prestar assistência a Coordenacao Cultural na producêo das atividades culturais
Obter informacêes e dados para a elaboracaAo dos de projetos e relatêrios de atividades; o
Agendar reuniëes juntos aos orgêos de cultura; s

Promover formacao de parcerias com instituicêes gue desenvolvam tematicas correlatas ao Projeto; -

Promover o dialogo com estudantes e professores;

Promover o enconttro entre projeto pedagégico da unidade e as experiëncias culturais em comunidades

locais;

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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BO: 4110-05

 

DESCRICAO SUMARIA:

Receber as orientacêes do Coordenador de Controle Intermo, desenvolver as atividades atribuidas, aa

cumprindo as tarefas e procedimentos gue contribuam com o bom desenvolvimento do setor.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Dar suporte a todas as atividades desenvolvidas pelo departamento de controladoria, 2

Dar suporte aos diversos setores da organizac&o no aue tange a regularidade dos processos de Ë

acordo com as diretrizes exigidas pelo Estado;
Auxiliar no desenvolvimento de normas e procedimentos operacionais, visando uniformidade nas

rotinas praticas;
Alimentar os relatorios mensais do setor encaminhados a coordenacao;

Contatar e cobrar documentos e informacêes dos departamentos da instituicao para alimentacao dos

relatérios mensais;
Zelar dos edguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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DESCRICAO SUMARIA: s

Dar assistência a Gerência Operacional acompanhando e formecendo as solicitacêes das Unidades da s
Regional 5

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO: Es

e Dar assistência as Unidades da Regional 5 para a elaboracêo das solicitacées de materials e obras;,

* Elaborar relatérios para a prevenc&o da manutencêo predial das unidades integrantes da Regional 5;

e  Acompanhar cronogramas fisico-financeiros das obras e reparos em andamento nas unidades;

e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente

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

e Realizardemais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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AEOPERAGIONAL EE OENE
SISTENTE| CODIGO CBO: 4110-10

EE

DESCRICAO SUMARIA:

Assistir o Coordenador de Cotec nas diversas atividades administrativas e pedagogicas do Cotec.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Acompanhar o controle dos diversos documentos e atividades da êrea administrativa e pedagogica do

Cotec;
Dar suporte aos docentes no planejamento, execucêo e avaliacêo das suas atividades;
Participar de reuniëes de estudo e trabalho, visando a melhoria continua do processo de ensino e

aprendizagem, bem como das diretrizes pedag6gicas da instituicêo;
Participar da execuc&o dos encaminhamentos deliberados nas reuniées pedagogicas;
Sugerir acêes educacionais coerentes com as necessidades da comunidade local e do mundo do

trabalho;
Colaborar no processo de controle da distribuicêo, acesso, guarda e manuseio de insumos,
edguipamentos e mobiliërio por parte do corpo docente e administrativo, enguanto materiais destinados

ao processo de ensino e aprendizagem;
Definir em conjunto com a Coordenac&o de Cotec a distribuicao de atividades, responsabilidades, das

instêancias constituintes desta coordenacêo;

Elaborar. em conjunto com a Coordenac&o de Cotec, o aguadro de atvidades (horêrios de

aula/cursos/turmas) dos professores e escalas de estêgios, zelando pelo seu cumprimento;
Participar da avaliac&o dos cursos tecnolêgicos, técnicos e Formacao Inicial e Continuada — FIC, nas

modalidades presencial e EaD;
Acompanhar o funcionamento das aulas e atividades, conforme horêrios estabelecidos, disciplinando e

orientando a circulac&o dos alunos no interior da unidade escolar, inclusive o controle de entrada e

saida das salas de aula em horêrio de atividades acadêmicas, bem como em horêrios de intervalo e

recreacao,
Assistir & Coordenacêo de Cotec na distribuicêo das salas por cursos e turmas;
Assistir a Coordenacêo de Cotec no acompanhamento e avaliacê&o dos casos de evasêo, indicando

medidas de controle;
Assistir a manutencê&o das salas de aula e instalacêes, comunicando ao setor competente as

ocornciIas;
Assistir o registro da freguência dos professores e demais colaboradores no respectivo turmo de

atuacao;
Mediar problemas de indisciplina em salas de aula;
Orientar o cumprimento das atividades ligadas a rotina escolar;
Orientar o fiel cumprimento dos horêrios de aula;
Prestar assistência e orientac&o aos docentes e discentes e demais colaboradores da unidade escolar

guanto as atividades diërias no respectivo turmo;
Zelar pela disciplina dos alunos e pelo cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar,
Registrar as infracêes cometidas pelos alunos e as medidas adotadas, bem como registrar guaisduer

outras ocorrências em seu turno de trabalho;

Auxiliar no acompanhamento e controle de todas as atividades referentes ao cotidiano escolar;

Fazer atendimentos & comunidade interna e externa & unidade escolar;

Participar das reuniëes e outros eventos promovidos pela Instituicao;

Auxiliar no recebimento de documentacêo dos Processos Seletivos de Pessoal,
Auxiliar nos processos de elaboraG&o e encaminhamento das contratacêes de colaboradores,
Elaborar documentos relacionados & administracêo, como solicitac&o de diërias, cotacêes, documento

de sessêo de uso, entre outros;
Vistoriar e acompanhar servicos de conservac&o das instalac6es fisicas da instituicêo, identificando

problemas de funcionamento das redes elêtrica, hidrêulica e de esgotamento sanitêrio e notificar sua

existência/ocorrência 4 Coordenacêo;
Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente,

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: ASSISTENTE I

      : ASSISTENTEDECURSOSUPERIOR

DESCRICAO SUMARIA:

Dar Assistência ao Coordenador do Curso Superior nas diversas atividades gue compreende a execucao,
planejamento, supervisêo, monitoramento e execuc&o do processo ensino-aprendizagem.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Assistir junto ao Coordenador do Curso Superior e contribuir na validacêo do Projeto Politico

Pedag6gico. dos Planos de Curso, Plano de Ensino e do Regimento Intermo e outros documentos

institucionais, bem como de suas revisêes peri6dicas;
Dar suporte aos docentes no planejamento, execuc&o e avaliac&o das suas atividades;
Participar, em conjunto com as demais instências pedagégicas, de reuniëes de estudo e trabalho,
visando a melhoria continua do processo de ensino e aprendizagem, bem como das diretrizes

pedagogicas da instituicêo;
Participar e acompanhar a execuc&o dos encaminhamentos deliberados nas reuniëes pedag6gicas,
especialmente as realizadas pelos conselhos;
Participar da elaboracao do calendario escolar;

Sugerir acêes educacionais coerentes com as necessidades da comunidade local e do mundo do

trabalho;
Colaborar no processo de controle da distribuicêo, acesso, guarda e manuseio de insumos,

eguipamentos e mobiliërio por parte do corpo docente, enauanto materiais destinados ao processo de

ensino e aprendizagem;

Definir em conjunto com a Coordenac&o Pedagégica a distribuicêao de atividades, responsabilidades,

das instências constituintes desta coordenacêo;
Participar, juntamente com as demais instências pedagégicas, da avaliac&o dos cursos tecnologicos,
técnicos e Formac&o Inicial e Continuada - FIC, nas modalidades presencial e EaD,

Acompanhar o funcionamento das aulas e atividades, conforme horêrios estabelecidos, disciplinando e

orientando a circulac&o dos alunos no interior da unidade escolar, inclusive o controle de entrada e

saida das salas de aula em horêrio de atividades acadêmicas, bem como em horêrios de intervalo e

recreacao;
Assistir na manutencêo das salas de aula e instalacêes, comunicando ao setor competente as

ocorrêncIas;

Assistir na manutenc&o das salas de aula e instalacêes, comunicando ao setor competente as

ocorênNTIas;
Mediar e resolver problemas de indisciplina em salas de aula;
Orientar e supervisionar o cumprimento das atividades ligadas a rotina escolar;
Orientar e supervisionar o fiel cumprimento dos horêrios de aula;

Prestar assistência e orientac&o aos docentes e discentes e demais servidores da unidade escolar

aguanto as atividades diërias no respectivo turmo;
Zelar pela disciplina dos alunos e pelo cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar;

Registrar as infracêes cometidas pelos alunos e as medidas adotadas, bem como registrar aguaisguer

outras ocorrências em seu turmo de trabalho;

Auxiliar no acompanhamento e controle de todas as atividades referentes ao cotdiano escolar,

Fazer atendimentos & comunidade interna e externa & unidade de escolar,
Participar das reuniëes e outros eventos promovidos pela Instituicêo;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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 TITULO DO CARGO: ASSISTENTE
  

 

OD

CODIGO CBO: 2394-05

 

“AO. ie

 

DESCRIGAO SUMARIA:

Assistir o Coordenador de Integrac&o & realizar a integrac&o entre a Escola e a Comunidade, incluindo
industrias, prefeituras, empresas, sindicatos entre outros. Realizando convênios e parcerias aue
possibilitem, sobretudo, a garantia dos meios e condicêes necessêrias a& realizacao das praticas
Curriculares, com vistas a integracêo do aluno no mundo de trabalho.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Organizar o sistema de integrac&o escola-comunidade para a divulgaGêo dos cursos e servicos

ofertados e para detectar oportunidades de parcerias e cConvênios;
Subsidiar a Coordenac&o pedagégica com informacêes para retroalimentar os curriculos;

Promover, em estreita colaborac&o com a &rea pedag6gica, a realizacêao dos programas de supervisêo

de estêgio e visitas têcnicas curriculares, atendendo as solicitac6es dos professores;
Identificar e propor possiveis convênios com as empresas visando a realizacêo de estagio;

Promover encontros com egressos, empresas e profissionais;

Realizar estudos e pesdguisas para conhecimento de mercado, sobre oferta e demanda referente a

Educacao profissional, visando subsidiar a area pedag6gica—-estudo de cenarios,
Propor a realizac&o de eventos objetivando aproximar as estruturas comunitarias com o mundo do

trabalho, bem como responsabilizar-se pelos eventos internos due objetivem a manutencao elevada

do clima organizacional/relacional;
Manter fiel registro e guarda da memêria de todos os eventos realizados interna ou externamente;
Promover a realizac&o de eventos e estudos sobre a evolucao tecnmolbgica e mudancas na

organizacêo do trabalho;
Organizar um sistema de informaG&o, em intercêambio com as empresas, a ser utilizado tanto pelos

alunos duanto pelos egressos, visando oportunizar estagios e/ou empregos;

Realizar por diversos meios, intercêmbio junto aos empregadores, a fim de sensibilizê-los guanto a

importência da preparagêo e gualificac&o do trabalhador para a excelência das atividades realizadas

dentro da empresa;
Articular-se com todos os setores da unidade;

Manter estreita relac&o com o Sistema Nacional de Emprego de Goias — SINE/GO e instituicêes

congêneres, visando a troca de informac6es cadastrais, oportunizando a colocacêo de alunos e

egressos no mercado de trabalho;
Elaborar sistematica de acompanhamento de egressos, bem como promover a estruturacêo de um

banco de talentos na Instituic&o, procedendo a indicac&o dos egressos ao mercado de trabalhio;
Os procedimentos de comunicacêo, tanto internos guanto extermos, devem respeitar as diretrizes da

Comunicacê&o setorial, para veiculac&o de som, imagem ou outro elemento ague envolva o Estado e a

Instituicêo;
Executar outras atividades gue contribuam para a eficiëncia do trabalho e para a consecucëo dos

objetivos especificos da Instituicêo;

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente,

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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O DO CARGO:ASSISTENTE
EE

CODIGO CBO: 2394-05  
DESCRICAO SUMARIA:

Dar assistência & coordenac&o de eixo na adeguada aplicac&o das diretrizes de educac&o profissional e
tecnolêgica no processo de elaboracêo, desenvolvimento e aplicacêo dos cursos ofertados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO: s

"
s
d
e
e

e
w

Apoiar no monitoramento e avaliac&o do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos

ofertados; ë

Colaborar na criac&o de ementas, definic&o da Organizacêo Curricular de cursos, elaborar &
documentos pertinentes ao desenvolvimento dos cursos ofertados; S
Colaborar na adeguacao ao desenho curricular do curso, na estruturacêo do itinerêrio formativo, bem

como apontar alternativas didatico-pedag6gicas para garantir a coerência e pertinência ao perfl

profissional de conclusêo e das competências a serem construidas;

Elaborar, guando necessêrio, a planilha dos insumos necessêrios para a execucêo do conteudo do

CUFSO;
Zelar pelo cumprimento do cronograma estabelecido para os componentes curriculares:

Apoiar a realizac&o das Atividades Praticas Pedagégicas por parte dos alunos,
Atender as demandas administrativas internas cotidianas;
Auxiliar na elaborac&o de projetos pedagégicos gue atendam a demanda local,

Zelar dos eguipamentos de trabalho., bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas,
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.

N
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TITULO DO CARG

       

OP re ee

O: ASSISTENTE ` CODIGO CBO: 3341-10

  
DESCRIGAO SUMARIA:

Colaborar na execuc&o de acêes da area de Arranjo Produtivo Local, de forma a tormnar o setor produtivo, s
buscando interagir com a comunidade local e estimular processos locais de desenvolvimento. s

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar na organizacêo de reuniëes da Governanca e com as empresas/produtores do APL;

Coletar informac6es para a elaboracêo das reuniëes;

Elaborar e encaminhar relatêrios técnicos mensais;
Disponibilizar informacêes no site sobre os projetos de APL;
Manter atualizada a Agenda de Acbes da area;

Apoiar na organizacao de eventos têcnicos;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente:
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas,
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato."
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  TITULO CODIGO CBO: 3341-10

DESCRICAO SUMARIA:

Dar suporte nas acêes de apoio aos empresêrios envolvidos no projeto incubador, nas diversas areas de —

conhecimentos e experiëncias, organizando, alimentando sistema, controlando agendas de trabalhos, `—

redigindo documentos e demais acêes de apoio ê iniciativa incubadora.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Dar suporte na elaborac&o de Plano Estratégico da incubadora prestando apoio as empresas na

elaboracêo de seus planos individuais;
e Praticar a integrac&o entre os funcionêrios da Unidade e os das empresas assistidas, estabelecendo

um ambiente propicio & criatividade e ao associativismo e seguro ao desempenho profissional;

Prestar assistência nos processos de incubadora com ética e honestidade;

Colaborar na redacao de contratos, acordos, convênios e correspondências;
Organizar eventos de capacitacao e de divulgacêo institucional dos projetos;

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO

     
POO ACIONAL

DO CARGO: ASSISTENTE I

IN yy

1426-05

     
DESCRICAO SUMARIA:

Dar suporte as atividades de projetos de pesauisa e desenvolvimento (P&D), aue promovam o uso de novas oo

tecnologias, protocolos e aplicacêes dos temas pesauisados. is

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Dar suporte nas acêes de interac&o com as gerencias e coordenac&o das Unidades de Ensino, afim

de definir ac6es e prioridades de envolvimentos de pesauisa, atendendo as demandas apuradas, guer

sejam da prêpria unidade de ensino, ou de clientes extermos em due as unidades estejam com

parcerias firmadas para apoio de Pesduisa ou incubadora;

Atuar segundo as orientacêes da gerência e coordenaGêo, no sentido de apoiar as ac6es do setor,

Colaborar com as &reas docentes das unidades, no sentido de oferecer apoio e suporte no gue diz

respeito a ac&o de pesauisa têcnica e cientifica;

Organizar documentacêes, estabelecer contatos internos, cuidar de agendas de compromissos a

serem atendidos;
Elaborar relatorios mensais do setor a coordenacêo de pesauisa;

Elaborar e organizar um dossië com todas as informac6es de pesguisas desenvolvidas pela unidade;

Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente:

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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GRUPOOC NA
TITULO DO CARGO: ASSISTENTE|

 

  

 

ALII:OPERACIONAL

   

oo
 CODIGO CBO:3341-1

  
DESCRICAO SUMARIA:

Zelar pelo bom e adeguado funcionamento dos laborat6rios da Instituicêo, guanto a organizacêo, agendas,

disponibilidades de eguipamentos e insumos necessêrios ao pleno atendimento dos professores e alunos

nas atividades praticas

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

"
ee
o
e

.

Dar assistência a todas as atividades desenvolvidas nos laboratorios;

Controlar o fluxo de utilizacêo dos laboratérios, para atendimento de alunos em atividades praticas,

Organizar todos os eguipamentos, vidrarias e reagentes due ser&o utilizados nas aulas praticas;

Organizar o laboratêrio pês-aula, para deixa-lo novamente em condigêes de uso para novas turmas;

Fazer o reguerimento de insumos, eguipamentos, vidrarias e reagentes necessêrios de acordo com a

demanda do laboratorio;

Realizar o levantamento de todos eguipamentos, vidrarias e reagente gue pertencem ao laboratorio;

Controlar as atividades desenvolvidas no laboratêrio, elaborando relat6rios mensais;

Auxiliar na elaboracêo dos planos de curso voltados a êrea do laboratêrio;

Auxiliar o professor durante as aulas praticas no laboratorio;

Participar da elaborac&o elou revisêo do Projeto Politico-Pedagogico e dos Planos de Cursos

desenvolvidos no Ambito do eixo tecnolêgico referente a natureza do laboratêrio sob sua

responsabilidade;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaêo e asseio do ambiente;

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

Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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 CODIGO CBO: 4110-05TITULO DO CA

DESCRICAO SUMARIA:

 

Executam servicos de apoio nas areas de recursos humanos, administracêo, financas e logistica; atendem

fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informacêes sobre produtos e servicos; tratam de

documentos variados. cumprindo todo o procedimento necessêrio referente aos mesmos. Atuam na

concessêo de microcrédito a microempresêrios, atendendo clientes em campo e nas agências,
prospectando clientes nas comunidades.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Executar servicos gerais de escritêrio, relativos as atividades administrativas, faturamento,
arauivamento, digitacao, atendimentos telefénicos etc.;
Executar atividades de controle administrativo, como recebimento/envio de malotes, distribuicêo de

correspondências internas e externas (servicos de correios);

Auxiliar nos fechamentos mensais, procedendo as conferências necessarias;

e Executar servicos externos de menos complexidade em cartérios, bancos e outros 6rgêos publicos;

Operar eauipamentos diversos, tais como: projetor multimidia, aparelhos de fax, maauinas

fotocopiadoras e outros;

.  Conferir todos os documentos processados eletronicamente, com o objetivo de detectar guaisduer

falhas ocorridas neles;

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre

ague necessario;

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

due necessêrio;
. Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre aue necessêrio.
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 GRUPOO OPERACIONAL

TITULO DO CARGO: AUXILIAR I

FUNGAO: AI TRIMONIO

DESCRICAO SUMARIA: zj

Auxiliar no levantamento e elaborac&o das informacêes dos bens patrimoniais, estados dos itens e s

acompanhamento de todos os bens das unidades, bem como a manutencao das informacoes no sistema. e

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Realizar a contagem dos itens patrimoniais;
Realizar o controle de movimentacêes de itens;

Alimentar o sistema de gestêo de patrimênio;
Auxiliar na Elaborac&o do relatêrio de patrimênio das unidades;
Auxiliar na Elaboracêo e alimentac&o do Relatêrio Anual - balanco anual;
Realizar a solicitac&o de diërias ao financeiro, bem como prestar conta das mesmas;

Realizar o controle do arguivo do setor;

Ajudar no zelo dos eauipamentos de trabalho, bem como a organizagêo e asselo do ambiente sempre

due necessario;

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

gue necessario;
. Realizardemais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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GRU UPACIC
TITULO DO CARGO: AUXILIAR

 

   

 

  
DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar o controle e a execuc&o das atividades do setor de compras, auxiliando nos processos de compras -

de materi-ais para a instituic&o, cotac&o e prazos, bem como a gualidade dos produtos e operac6es junto

aos formecedores.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Acompanhar o fluxo de notas fiscais;

Realizar pedidos de compra;
Cotar precos e acompanhar compras realizadas;
Controlar reduisicêes de compras,
Cadastrar formecedores;
Auxiliar em inventêrio e controle de insumos da area;

Emitir ordens de compras e baixa das mesma via sistema;
Digitalizar, organizar e arguivar documentos;

Controlar a entrada e saida de documentos da &rea de compras;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre

due necessario;

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

due necessario;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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EE
CODIGO CBO: A131-10   

DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar em todas as atividades relacionadas ao setor financeiro da instituicao, Efetuar os registros no

Sistema Integra-do: Manter disponiveis e atualizados o cadastro econêmico de fornecedores e clientes,

Efetuar os pagamentos das obrigac6es, de acordo com a programacao financeira; Controlar e acompanhar

os limites de pagamento determinados; Manter e controlar o arguivo de todos os documentos do setor,

entre outros.

io
0a

/
A
i

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Efetuar os registros no Sistema Integrado;
Manter disponiveis e atualizados o cadastro econêmico de fornecedores e clientes;

Efetuar os pagamentos das obrigacêes, de acordo com a programacêo financelra,

Controlar e acompanhar os limites de pagamento determinados;

Controlar e conciliar a movimentagêo diëria das contas contabeis de natureza financeira;

Auxiliar na Elaborac&o da programacao dos pagamentos da Matriz e Unidades;

Auxiliar na elaboracêo de fluxo de caixa;
Reguerer e controlar documentos de regularidade comercial, fiscal, tributêria e previdenciëria das

unidades;
Manter e controlar o arguivo de todos os documentos do setor;

Auxiliar na elaboracêo e preenchimento de documentos para reauisicêes de Certidoes Negativas,

abertura de filiais. encerramentos de unidades e alteracêes de dados cadastrais e de endereGo, junto a

Junta Comercial, Prefeitura, Secretaria da Fazenda e Receita Federal.

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente sempre

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

due necessario;

. Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessêrlo.
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OCUPACIONAL II:

TITULO DO CARGO: AUX

DESCRICAO SUMARIA:

 

    

Auxiliar na &rea de departamento pessoal, como na realizac&o de admissêo, folha de pagamento, fêrias,
rescisêo, cartêo de ponto, controle de contrato de experiëncia, de beneficios e arauivos do departamento.

 

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Conferir, organizar e arduivar a documentac&o do pessoal contratado;
Auxiliar na realizacao de admissêo, folha de pagamento, rescisêo e cartêo de ponto,

Acompanhar prazo dos contratos de experiëncia;
Controlar o periodo das férias dos funcionêrios visando garantir o cumprimento da Legislacêo

trabalhista; je

Auxiliar em todas as tarefas relacionadas & rotina do setor de pessoal; o

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente sempre

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

ague necessario;

. Realizardemais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessêrio.
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TITULO DO CARGO: AUXILIAR |

FUNGAO:AL

DESCRICAO SUMARIA:

     

Ausxiliar em todas as rotinas da area de Recursos Humanos, nas atividades due envolvem treinamento e

desenvolvi-mento, na aplicacêo da Avaliac&o de Desempenho dos colaboradores e na Pesauisa de Clima

Organizacional, com suporte a ac6es junto a drea de Seguranca do Trabalho visando melhorar a Oualidade He

de Vida no Trabalho, nas atividades relativas aos processos seletivos. Auxiliar nas rotinas de Departamento 2

de Pessoal guando necessario.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar em todas as rotinas da area de Recursos Humanos;
Auxiliar nas atividades aue envolvem treinamento e desenvolvimento;

e Auxiliar na aplicacao da Avalagëo de Desempenho dos colaboradores e na Pesauisa de Clima

Organizacional;

- Dar suporte a ag6es junto a &rea de Seguranca do Trabalho visando melhorar a Oualidade de Vida no

Trabalho;
e Auxiliar nas atividades relativas aos processos seletivos;

e Dar suporte as rotinas de Departamento Pessoal, como admissêo, demissêo, controle de férias, controle

de beneficios, ponto eletrênico e entrevista de desligamento, guando necessario;

e  Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre

gue necessario,

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

gue necessario;
e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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TITULO DO CARGO: AUXILIAR I
  
  FEE

DESCRICAO SUMARIA:

di

Auxiliar no controle e manutencê&o organizada de producao de informac6es sobre os controles de indicadores s

de desempenho, visando oferecer subsidios para acêes da organizacao, no atendimento do contrato de -

gestao.
s

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Auxiliar na analise, interpretacao e consolidag&o de informacêes referentes ao conjunto de metas

estipuladas pelo Instituto e contratante;

e Auxiliar na elaboracê&o da revisêo do painel anual de metas de curto, médio e longo prazo;

* Compilar e organizar documentos para prestac&o de contas & Contratante a respeito de metas

pactuadas;

e  Contribuir com a organizac&o das ag6es para realizacao de planejamento estratégico bimestrais,

trimestrais e anuais;

e  Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizagêo e asselo do ambiente sempre

due necessaêrio;

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

due necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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| CODIGO CBO: A110-5

 

   
DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar no controle de gualidade de toda a organizac&o, em cumprimento &s diretrizes da Coordenacao,

Gerência e da Superintendência de Planejamento e Projeto.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e  Colaborar na realizacêo auditorias internas e externas e na elaborag&o normas e procedimentos;

-  Auxiliar no desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as acêes, cobrando os

seus respectivos prazos, racionalizar os formulêrios planos e continuos, a implantacao de modelos

diversos atuando junto com as &reas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os indicadores de

gualidade, administrativo, elaborar os relatêrios gerenciais.

.  Auxiliar no monitoramento periëdico da calibrac&o e documentos pertinentes ao mesmo, registrar -

relatêrios de inspecao os dados obtidos, confrontando com as normas têcnicas, assessorar as areas da

empresa guanto & documentacêo da gualidade;
e Auxiliar na Realizacêo de auditorias internas e externas, elaborar de normas e procedimentos e nao

conformidades de agualidade;

- Auxiliar nas analises, planejamento e sistematizac&o das atividades relativas & area de gualidade de

acordo com a politica definida pela empresa;

* Auxiliar nos controles preventivos, constatar e corrigir deficiëncias due possam surgir em edguipamentos,

disposi-tivos ou maauinas, monitorar aGêes corretivas, atendimento a auditorias intermnas e externas,

administrar o uso de instrumentos de medicao:
.  Auxiliar o desenvolvimento e término dos processos em andamento, verificando as ag6es, cobrando os

seus respectivos prazos, racionalizar os formuldrios planos e continuos, a implantacao de modelos

diversos atuando junto com as dreas envolvidas, desenvolver, acompanhar e controlar os indicadores de

gualidade, administrativo, elaborar os relatêrios gerenciais;

e  Ajudar no zelo dos eaguipamentos de trabalho, bem como a organizagao e asselo do ambiente sempre

due necessario;

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

ague necessario;

. Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar no processo de desenvolvimento e na preparacêo da organizacao para novos contratos e projetos;

Auxiliar no atendimento das demandas da gerência, preenchendo relatérios, orcamentos, planilhas de

servicos inerentes & boa gestêo da organizac&o em seus contratos com seus parceiros publicos e privados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar no projeto de novos contratos,

Preencher relatérios, planilhas e servicos inerentes;

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asseio do ambiente sempre

due necessêrio;

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

due necessario;

e Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar o Coordenador Pedagégico nas diversas atividades due compreende o planejamento, supervisêo,

monitora-mento e execuc&o do processo de ensino-aprendizagem.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

"
so

ae
e
e

Auxiliar o Coordenador Pedagégico na elaborac&o do relatério trimestral de execucêo dos cursos;

Auxiliar na organizac&o de eventos pedagégicos internos e externos do Instituto;

Fazer reguisic&o de diërias conforme demanda do pedag6égico;
Digitar certificados e declaracêes, bem como documentos intermos;

Encaminhar correspondências;

Realizar processo de fotocépia elou digitalizacao de relatêrios, projetos, formulêrios, e demais

documentos da coordenacao pedagégica;
Acompanhar a situac&o dos alunos (freauente, desistente, evadido);

Acompanhar o cronograma semanal, antecipando as necessidades de cada curso, reservando salas,

eguipamentos e/ou materiais necessêrios para aulas;

Controlar e realizar recebimentos e registros de alunos e professores,

Elaborar correspondências;

Organizar e arguivar os documentos;

Controlar os materiais e eguipamentos utilizados em sala de aula, reuniëes e eventos pedag6gicos;

Realizar o atendimento telefênico e encaminhar as solicitac6es;,

Acompanhar os alunos nas dependências da Instituicêo;

Ausxiliar os professores em sala de aula;

Participar de encontros e reuniëes guando convocado;

Ajudar no zelo dos edguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente sempre

gue necessario;

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

gue necessario;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre aue necessario.
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TITULO DO CARGO: AUXILIARI
ACIONAL II:OPERAC

   

CODIGO CBO: 4110-5

     

DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar a area de Tutoria a acompanhar e apoiar os processos de ensino - aprendizagem para gue haja

interac&o entre professores-estudantes, tutores-estudantes, professores-tutores, estudantes-estudantes, tanto

em ambientes virtuais Como presenciais.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar na supervisêo das acêes de articulac&o e envolvimento dos professores tutores com alunos por

meio de uso das midias sociais e pela plataforma, acompanhando os acessos e as respostas aos

contatos feitos pelos alunos em tempo habil,

Coletar as informacêes geradas nos momentos das atividades presenciais promovidas nas unidades

para encaminhamentos e proposic&o de melhorias:
Participar de grupos de trabalho multidisciplinares na consecucêo de programas e projetos de educacao

profissional;
Assistir a area de Tutoria na elaboracao do relatério timestral de execugêo dos cursos;

Participar de encontros e reuniëes guando convocado;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre

due necessario;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas, sempre

due necessario;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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CODIGO CBO: 4110-10   EE

 

DESCRICAO SUMARIA: s

Auxiliar em todas as atividades do departamento de contratos, realizando check list de informacoes e
documentacao vinculadas aos mesmos, bem como organizar e controlar o arguivo fisico e digital do setor.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar em todas as atividades do departamento de contratos;
Realizar check list de informacêes e documentagêo dos contratos elaborados;

Organizar e controlar o arauivo fisico e digital do setor;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente sempre due

necessario;

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

aue necessario: EE
e Realizar demais atividades correlatas a critërio do superior imediato, sempre due necessario. ë
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GRUPO AL III:OPERACI
TITULO DO CARGO: AUXILIAR I

DESCRICAO SUMARIA:

  
  

  

Fazer o acompanhamento dos sistemas, auxiliar no levantamento de demandas, organizar e manter as
documentacêes do setor de acordo com padrêes pré-estabelecidos pela instituicêo.

ee

é

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Auxiliara eguipe de Desenvolvimento; iss

e Desenvolverfichas técnicas e manter contato direto com usuarios dos sistemas; S
e Atuar com processos de capturas de informacêes referente a sistemas e usuarios.

e Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizagêo e asseio do ambiente sempre

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

due necessario;

ee Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessario.
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TITULO DO CARGO: AUXILIAR
b ë

  

 

 

 

DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar a eguipe de suporte técnico na administracêo da rede de computadores e suporte aos usuarlos nos

aspectos dehardware e software, envolvendo a montagem, reparos e configuracêes.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

 

Prestar atendimento em primeiro nivel com suporte ao usuario final e clientes externos;

Fazer registros de chamados telefênicos ou e-mail;
Auxiliar na correc&o e manutencao dos softwares:

Auxiliar na administrac&o da rede de computadores e suporte aos usuërios nos aspectos de hardware e

software, envolvendo a montagem, reparos e configurac6es;
Auxiliar na montagem, manutencêo e limpeza dos computadores (Desktop)

e Auxiliar a eguipe de suporte na manutencao basica das impressoras, como limpeza interna, trocas de

toners e cartuchos, efetuar instalac&o de Sistema Operacional, instalac&o de impressoras em rede de

compartilhamento;
.  Auxiliar na instalac&o e configuracëo de software (pacote Microsoft office, navegadores, sistema de

ERP); os

es  Ajudar na configurac&o dos computadores em rede, acompanhar as rotinas de backup e trocas de fitas Ee

diërlas; -

e Auxiliar na manutencao da estrutura fisica de computadores,

e Ajudar no zelo dos eauipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente sempre

due necessario;

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

gue necessario;
- Realizardemais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre gue necessario.
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TITULO DO CARGO: AU

DESCRICAO SUMARIA:

 

Auxiliar na organizacêo e administracêo das acêes e eventos da area de Desenvolvimento e lnovacêo

Tecnolêgica: atender fornecedores e clientes, forecendo e recebendo informaêes sobre produtos e servlcos;

organizar e arguivar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento mecessêrio referente aos

mesmos.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Auxiliar em todas as acêes e eventos desenvolvidos pela rea de Desenvolvimento e lInovaGao

Tecnolégica;
Auxiliar nas atividades gue envolvem recursos humanos, administracao, financas e logistica da area DIT,

Acompanhar a implantacê&o e uso de softwares existentes no DIT;

Auxiliar na manutencao e o bom funcionamento dos eguipamentos e sistemas de informatica;

Atender fornecedores e clientes, formecendo e recebendo informac6es sobre produtos e servicos;

Organizar e arguivar a documentacëêo relativa aos sistemas desenvolvidos;

Prestar suporte aos usuêrios no uso dos sistemas;

Ajudar no zelo dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizaGêo e asselo do ambiente sempre

due necessario;

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

gue necessario;

. Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato, sempre due necessêrio.
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TITULO DO CARGO: AUXILIAR I CODIGO CBO:

 

DESCRIGCAO SUMARIA:

Auxiliar na producêo e gestêo da agenda das atividades culturais da Unidade , difundindo e divulgando

ac6es e projetos artisticos e culturais.

 

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar na Coordenac&o Cultural na producêo das atividades culturais;
Auxiliar obter informacêes e dados para a elaborac&o dos de projetos e relatêrios de atividades;

Promover formacêo de parcerias com instituicêes gue desenvolvam tematicas correlatas ao Projeto; sa

Promover o diêlogo com estudantes e professores; d

Promover o enconttro entre projeto pedagégico da unidade e as experiëncias culturais em comunidades

locais
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente,
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas; EE

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato. Es
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TITULO DO CARGO: AUXILIAR |

 

  

  

DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar o departamento de Controle Intermo em todas as atividades da area; Auxiliar aos diversos setores
da organizac&o no aue tange a regularidade dos processos de acordo com as diretrizes exigidas pelo
Estado: Auxiliar na conferência de documentos e processos, visando uniformidade nas rotinas prêticas;
Digitar, digitalizar e organizar documentos e arguivos da area; Conferir a entrega de documentos e
informacêes dos departamentos da instituic&o para alimentacao dos relatêrios mensais e Organizar o
ambiente para realizacao de reuniëes do departamento.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Auxiliar o departamento de Controle Interno em todas as atividades da area;
- Auxiliar aos diversos setores da organizac&o no gue 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 prêticas;

e Digitar, digitalizar e organizar documentos e arguivos da area;

Conferir a entrega de documentos e informacêes dos departamentos da instituicêo para alimentacao

dos relatérios mensais;
Organizar o ambiente para realizacêo de reuniëes do departamento;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente,
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critërio do superior imediato.
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GRUPOOCUPACIOI EF
TITULO DO CARGO: AUXILIAR

  

DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar no controle e a execucëo das atividades do setor operacional, auxiliando nos processos de
solicitacêes de manutencao predial e de materiais essenciais.

 

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Acompanhar as solicitacêes de materiais e obras;

Elaborar relatêrios para a prevencê&o da manutenc&o predial das unidades integrantes da Regional 5;
Acompanhar cronogramas fisico-financeiros das obras e reparos em andamento nas unidades;

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asselo do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas;

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato."
es
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DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar o Coordenador de Cotec nas diversas atividades gue compreendem as rotinas administrativas e

pedagégicas do Cotec.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e  Auxiliar o Coordenador de Cotec na elaboracao do relatêrio trimestral de execuc&o dos cursos, bem

como nas atividades administrativas da unidade;
Auxiliar na organizac&o de eventos internos e externos do Cotec;
Araguivar documentos, contribuindo para a organizacêo e atualizaGêo dos mesmos;

Digitar certificados e declaracêes, bem como documentos internos;
Encaminhar e elaborar correspondências de baixa complexidade;

Encaminhar convocacao de reuni6es;
Realizar processo de fotocépia elou digitalizac&o de relatêrios, projetos, formuldrios, e demais

documentos da unidade;
Realizar inscric6es de cursos;

e Acompanhara situacao dos alunos (freguente, desistente, evadido)

e  Acompanhar o cronograma semanal, antecipando as necessidades de cada curso, reservando salas,

eguipamentos e/ou materiais necessêrios para aulas;
e Controlar e realizar recebimentos e registros de alunos e professores;

Realizar a escrituracê&o e registro de documentos relativos a vida escolar dos alunos;

e Digitar declaracées, bem como outros documentos intermnos;

-  Controlar os materiais e eguipamentos utilizados em sala de aula, reuniëes e eventos da unidade;

e Realizar oatendimento telefénico e encaminhar as solicitacêes.

- Operar instrumentos da tecnologia da informaGêo disponiveis e indispensaêveis ao cotidiano do

trabalho escolar como computador e seus principais programas (editores de textos, planilhas,

navegadores de internet etc.), telefone, fax, entre outros;
e Auxiliar os professores em sala de aula;
e Participar de encontros e reuniëes guando convocado;
e Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

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

e Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.

143  



PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2021

 

 

     

  

   

  

  

   

' ee
CODIGO CBO: 4110-10TITULO DO CARGO: AUXILIAR I

 
 

    

DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar o Coordenador de Curso Superior nas diversas atividades gue compreende o planejamento,
supervisêo, monitoramento e execucêo do processo de ensino-aprendizagem.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Auxiliar o Coordenador de Curso Superior na elaborac&o do relatêrio trimestral de execucêo dos

CUFSOS;
Auxiliar na organizacao de eventos pedagogicos internos e externos,
Fazer reauisic&o de diérias conforme demanda do pedagogico;
Digitar certificados e declaracêes, bem como documentos internos,

Encaminhar correspondências;
Encaminhar convocacaêo de reuniêes;
Realizar processo de fotocépia elou digitalizacao de relatorios, projetos, formulêrios, e demais

documentos da coordenacêo pedagégica;

Realizar inscricêes de cursos;
e Acompanhar a situacêao dos alunos (freguente, desistente, evadido);

Acompanhar o cronograma semanal, antecipando as necessidades de cada curso, reservando salas,

eguipamentos e/ou materiais necessêrios para aulas;

Controlar e realizar recebimentos e registros de alunos e professores;
Elaborar correspondências;
Organizar e arguivar os documentos;

Controlar os materiais e eguipamentos utilizados em sala de aula, reuniëes e eventos pedagogicos;

Realizar o atendimento telefênico e encaminhar as solicitacêes;

Acompanhar os alunos nas dependências da Instituicao;
Auxiliar os professores em sala de aula;
Participar de encontros e reuniëes guando convocado;
Zelar dos eduipamentos de trabalho, bem como a organizacao e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar nas atividades de integrac&o entre a Escola e a Comunidade, incluindo industrias, prefeituras,
empresas, sindicatos entre outros. Auxiliar na preparac&o dos documentos de convênios e parcerlas de
forma a atender todos os reguisitos legais. organizar e arguivar documentacêo do setor.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Auxiliar a eguipe nas atividades de integrac&o entre a Escola e a Comunidade, incluindo industrias,

prefeituras, empresas, sindicatos entre outros;
Manter fiel registro e guarda da memoria de todos os eventos realizados interna ou externamente:

e Dar suporte na realizac&o de eventos e estudos sobre a evoluc&o tecnologica e mudancas na

organizacao do trabalho;
e Auxiliar na preparacê&o dos documentos de convênios e parcerias de forma a atender todos os

reguisitos legais, organizar e arguivar documentaGêo do setor,
e Executar as atividades de comunicac&o, por diversos melios, promovendo a divulgacêo da instituicêo,

tornando publico e evidente suas acbes de educacêo profissional e dos servicos por ela prestados;

e Observar os procedimentos de comunicagao, tanto intermos guanto extermos, pois estes devem

respeitar as diretrizes da Comunicac&o setorial, para veiculac&o de som, imagem ou outro elemento

due envolva o Estado e a Instituicêo;,
e Executar outras atividades gue contribuam para a eficiëncia do trabalho e para a consecuGêo dos

objetivos especificos da Instituicêo;
Auxiliar em todas os eventos e reuniëes de IntegraGêo;

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: AUXILIAR |

   

CODIGO CBO: 4110-10
EEEe

 

LIT |

 

SCRICAO SUMARIA:

Auxiliar a coordenac&o na adeguada aplicacao das diretrizes de educacao profissional e tecnologica no
processo de elaboracêo, desenvolvimento e aplicacêao dos cursos ofertados.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Apoiar no monitoramento e avaliac&o do desenvolvimento das turmas e dos alunos dos cursos

ofertados;
Colaborar na criac&o de ementas, definicëo da Organizac&o Curricular de cursos, elaborar

documentos pertinentes ao desenvolvimento dos cursos ofertados;

Colaborar na adeguacêo ao desenho curricular do curso, na estruturac&o do itinerêrio formativo, bem

como apontar alternativas didatico-pedagogicas para garantir a coerência e pertinência ao perfi

profissional de conclusêao e das competências a serem construidas;

Elaborar, guando necessêrio, a planilha dos insumos necessêrios para a execugao do conteudo do

CUTSO;
Zelar pelo cumprimento do cronograma estabelecido para os componentes curriculares;
Apoiar a realizacê&o das Atividades Praticas Pedagégicas por parte dos alunos;

Atender as demandas administrativas internas cotidianas;

Auxiliar na elaboracêo de projetos pedag6gicos gue atendam a demanda local,
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as due por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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TITULO DO CARGO: AUXILIAR |

FUNGAO EARRANJOPRODUT

DESCRICAO SUMARIA:

  

  

 

IGO CBO: 3341-10

Auxiliar no desenvolvimento de todas as acêes e atividades da area de Arranjo Produtivo Local; Auxiliar na
Organizac&o de reuniëes com as empresas/produtores do APL; Auxiliar no levantamento de informacêes

para divulgacaêo dos projetos; Digitar documentos, relatêrios, montando um dossië das acêes desenvolvidas
pela &rea; Fazer contato com as empresas/comunidade conforme orientac&o da coordenacao da area, entre

outras atividades do setor.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO: E

Auxiliar na organizac&o de reuni6es com as empresas/produtores do APL;
Auxiliar no levantamento de informacêes para divulgacêo dos projetos de APL;
Digitar documentos, relatorios, montando um dossië das acêes desenvolvidas pela area;

Auxiliar na organizacêo de eventos; EP

Fazer contato com as empresas/comunidade conforme orientacêo da coordenacêo da area; j

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente; s

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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* jEE *

  
DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar nas acées de apoio aos empresêrios envolvidos no projeto incubador, nas diversas areas de
conhecimentos e experiëncias, organizando, alimentando sistema, controlando agendas de trabalhos e
demais ac6es de apoio aê iniciativa incubadora a critério da coordenacao.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar na elaborac&o de Plano Estratégico da incubadora prestando apoio as empresas na

elaboracao de seus planos individuais;
Auxiliar no processo de integrac&o entre os funcionêrios da Unidade e os das empresas assistidas,
estabelecendo um ambiente propicio & criatividade e ao associativismo e seguro ao desempenho

profissional;
Prestar assistência nos processos de incubadora com ética e honestidade;

Organizar e digitar documentos e relatêrios do setor, controlar o araguivo,
Auxiliar na Organizacêo eventos de capacitacêo e de divulgacê&o institucional,
Elaborar um dossië (documentos, fotos, atas, registrosJcom todas as acêes desenvolvidas pela &rea

para a coordenacêo,
Zelar dos eaguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente,
Cumprir normas, diretrizes e rotinas da empresa, bem como as gue por ventura forem criadas;
Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.
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 CODIGO CBO: 1426-05

DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar nas atividades de projetos de pesauisa e desenvolvimento (P&D), aue promovam o uso de novas
tecnologias, protocolos e aplicacêes dos temas pesaguisados; Organizar e arguivar a documentacao relativa
as pesauisas desenvolvidas: Auxiliar na Organizacêo eventos e de divulgacêo institucional.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar, conforme orientado pela gerência e coordenac&o, nas ac6es de interacêo com as Unidades

de Ensino, afim de definir acêes e prioridades de envolvimentos de pesduisa, atendendo as demandas
apuradas, auer sejam da prépria unidade de ensino, ou de clientes externos em gue as unidades

estejam com parcerias firmadas para apoio de Pesauisa ou incubadora;

Auxiliar a area docente das unidades, no sentido de oferecer apoio e suporte no gue diz a ag&o de

pesauisa têcnica e cientifica;
Estabelecer contatos internos, cuidar de agendas de compromissos a serem atendidos;
Organizar e arduivar a documentac&o relativa as pesauisas desenvolvidas;

Organizar e digitar documentos e relatérios do setor, controlar o arauivo;
Auxiliar na Organizac&o eventos e de divulgacêo institucional;
Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

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

Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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GRUPO OCUP
TITULO DO CARGO:

FUNGAO:AUXILIAR

DESCRICAO SUMARIA:

    

Hi EE NEE je

AUXILIAR 1 CODIGO CBO: 3011-05

       

Auxiliar nas atividades do laboratêrio, 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 praticas. Zelando pela promoc&o e bom funcionamento das praticas laboratoriais.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Auxiliar nas atividades do laboratêrio;
Receber, controlar e organizar estoague de bens e consumos do laboratorio:

Recepcionar os alunos e orientê-los sobre uso e normas de seguranca do ambiente;
Verificar e auxiliar regularmente sobre os procedimentos de seguranca e proteGêo aos usuarios;
Organizar o laboratêrio pos-aula, para deixa-lo novamente em condicêes de uso para novas turmas;

Auxiliar no levantamento de todos os eguipamentos gue pertencem ao laboratorio,

Auxiliar o professor durante as aulas praticas no laboratêrio;
Zelar dos eaguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.

150

M
E
R
T
D
E



PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2021

 

CODIGO CBO: 3711-05

fbEE     
DESCRICAO SUMARIA:

Auxiliar nas atividades da biblioteca. Controlar e selecionar o recebimento do material bibliografico. Efetuar
o preparo fisico do material bibliogrêfico. Auxiliar na elaboracêo de murais, folhetos, cartazes, manuais,
painéis e na preparac&o de feiras elou exposicêes. Pesguisar, preparar, organizar e atualizar base de dados
do acervo, cadastrar clientes e usuêrios, realizar a manutencao de banco de dados. Realizar levantamentos
bibliograficos. pesauisas de opiniëo e disseminacêo das informacêes. Realizar atividades administrativas de

biblioteca. Atender e orientar os usuarios sobre funcionamento, uftilizac&o de materiais, regulamento e
recursos da unidade de informac&o, bem como divulgar material bibliografico recebido. Controlar

empréstimos, devolucêes e reserva de materiais bibliograficos. Revisar o estado fisico dos materiais

devolvidos.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Participar do planejamento das atividades da Instituicêo;

e Auxiliar na elaboracao de murais, folhetos, cartazes, manuais, painéis e na preparacêo de feiras e/ou

exposicées da unidade;
e Auxiliar na organizac&o do acervo, materiais didatico-pedag6gicos elaborados pela eauipe da unidade,

catalogando os exemplares com base nas normas pertinentes,
Zelar pelo uso adeaguado e conservac&o dos bens materiais da biblioteca;

Atender alunos, professores, servidores e a comunidade em geral, acompanhando a consulta local,

gerenciando os empréstimos e a devolucêo do material;
Revisar o estado fisico dos materiais devolvidos;

Divulgar as aauisicêes junto aos usuarios;
Orientar os usuêrios na pesauisa em livros, revistas e outros;

Participar de reuniëes, cursos, seminêrios e outras atividades necessarias a realizacêo de suas

atividades;
Responsabilizar-se pelo servico de digitalizacêo e copias de imagens, textos, guando for o caso;

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

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

Realizar demais atividades correlatas a critério do superior imediato.T
e
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DESCRICAO SUMARIA:

Dirigem e manobram veiculos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biol6gico

humano. Realizam verificacêes e manutencêes basicas do veiculo e utilizam eguipamentos e dispositivos

especiais tais como sinalizac&o sonora e luminosa, software de navegacêo e outros. Efetuam pagamentos

e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham
seguindo normas de seguranca, higiene, gualidade e prote€&o ao meio ambiente.

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO: 2

e Dirigir veiculos da organizacêo, atendendo as solicitacêes de sua coordenacao, transportando pessoas

ou objetos, conforme cada ordem de servico; sy

Cuidar do veiculo, de forma a mant SE

ê-lo sempre em condicêes de uso, guer seja mecênica ou asseio e higiene. Cuidar da documentacao do .'

veiculo, assegurando atendimento as normas de transito, bem como atender as obrigac6es, limites e

orientacêes do Cédigo de Transito Brasileiro; o

Comunicar ocorrência de transito, caso venha a acontecer; se

Solicitar reparos mecanicos, gauando necessêrios, através de documento formal da organizacao; ee

Controlar o consumo, auilometragem lubrificacêo e limpeza do veiculo sob sua responsabilidade;

Portar todos os documentos pessoais exigidos para o exercicio da atividade, comunicando & sua

gerência, com antecedência, os seus vencimentos, afim de providenciar a renovacêo, -

e Atender as obrigacêes, limites e orientacêes do Cédigo de Trênsito Brasileiro,

e Prestar contas sobre a utilizac&o e situac&o do veiculo ao departamento responsêvel, sempre due

necessêrio;

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

gue necessêrio,

.- Realzar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato, sempre due necessario.
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EPT ME ME

ODIGO CBO: 2321-15

  

DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

e Planejarasaulase atividades didaticas e ministrê-las aos alunos;

Adeguar a oferta dos cursoa as necessidades do publico alvo;

Alimentar o sistema SGA, com os dados de freguência e desempenho acadêmico dos

estudantes;

e  Adeguar conteidos, materiais didêticos, midias e bibliografia as necessidades dos estudantes;

e Propiciarespaco de acolhimento e debate com os estudantes;

e Avaliarodesempenho dos estudantes;

Participar de encontros promovidos pela Gerência Pedagégica e Coordenac&o Pedagêégica;

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente;

Cumprir normas, diretrizes e rotinas estabelelecidas, bem como as gue por ventura forem criadas,

Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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DESCRICAO DE ATIVIDADES TIPICAS DO CARGO:

Planejar as aulas e atividades didaticas e ministrê-las aos beneficiados pela bolsa formacao;
Adeguar a oferta dos cursos as necessidades especificas do publico-alvo;

- Adeguar os conteudos, materiais didaticos, midias e bibliografia as necessidades dos estudantes —
participantes da oferta; Es

e Propiciar espaco de acolhimento e debate com os estudantes; s

e  Avaliar o desempenho dos estudantes; -
e Participar dos encontros de coordenac&o, promovidos pelo Gerente Pedagogico e Coordenadores

Pedagégicos;

. Participar de encontros pedagégicos, estabelecidos pela Gerência Pedagogica e Coordenacao de

Curso;
Elaborar material didatico pertinente & ementa e correspondente a carga horaria das disciplinas;

Cumprir os prazos de postagens dos materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem;

Acompanhar as freguências, notas das atividades de percurso e avaliacoes;
Estar disponivel para elucidar duvidas relacionadas a disciplina ministrada auando necessarioe

solicitado pela Gerência Pedag6gica e Coordenacêo e Coordenacao de Curso.

Zelar dos eguipamentos de trabalho, bem como a organizacêo e asseio do ambiente; s

Cumprir normas, diretrizes e rotinas estabelelecidas, bem como as gue por ventura forem criadas; o

Realizar demais atividades correlatas a critêrio do superior imediato.
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Glossario

Cargo — & o conjunto de atividades, tarefas e responsabilidades de natureza e

complexidade similares, atribuidas a um ou mais postos de trabalho.

Carreira -é o agrupamento de cargos de mesma natureza, gue possibilita o progresso

dos funcionarios.

Classe Salarial — conjunto de cargos de mesmo nivel salarial em razao da

escolaridade.

Descricao de cargos - é o relato das atribuicées inerentes a um determinado cargo.

Enguadramento — é o correto posicionamento do funcionario na estrutura do plano de

cargos e salêrios da Organizacêo.

Faixa Salarial: escala de valores com limite inicial e final estabelecido para cada

classe de cargo.

Funcao —é o conjunto de tarefas especificas relacionadas ao cargo ocupado.

Grupo Ocupacional - é o agrupamento de cargos em raz&o da necessidade e divisao

do trabalho de acordo com as funcêes a serem desempenhadas.

Progressao - é a passagem do funcionêrio de uma faixa salarial para outra

imediatamente superior.

Remuneracao - é a soma do salêrio contratualmente estipulado (mensal, por hora,

tarefa, etc) com outras vantagens da vigência do contrato de trabalho como horas

extras, adicional noturno, adicional periculosidade.

Salario-base — é o valor correspondente ao salêrio fundamental, sem acrêscimo de

importências fixas ou variêveis, definido em contrato.

Step — formalizacêo da carreira em salario
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BEDE ER TES REKE

REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO ESPECIFICO

DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - CENTEDUC

Aos treze dias mês de abril de dois mil e vinte um (13/04/2021) as 15h30h. em segunda

chamada. na unidade do CENTEDUC, localizada na Rua 101 N? 289, Ouadra F-17, Lote 29.

Casa 2, Setor Sul. Goiënia-GO. CEP 74.080-150, reuniram-se o Diretor Presidente do

Centeduc. Dr. Fernando Landa Sobral. o Diretor Executivo Jayme dos Santos Filho. a

Diretora Administrativa Financeira Helaine Rézio da Silva Alves e os membros Conselho de

Administracëo Especifico de Educacao Profissional e 'Tecnol6gica. conforme a lista de

presenca anexa. sob a presidéncia da Conselheira Sra. Regina Paula Willemen Pereira. gue

convidou a mim Semirames Cordeiro Torres do Nascimento para secrcetariar os trabalhos.

para submeter 4 deliberacdo a seguinte ordem do dia. conforme dispêe o cdital de convocagdo

datado de 06 de abril de 2021: Deliberar guanto as alteracdes no Plano de Cargos e€ Saldrios

do Centeduc- A presidente relatou as alteragêes necessêrias no Plano de Cargos e Saldrios

em consondncia com o novo Estatuto Social da Entidade aprovado e consolidado pela

Assembleia Geral Extraordindria em 27 de janeiro de 2021 e para atendimento ao Contrato de

Gestêo 004/2017 - SEDI. Submetido a votacëo. o novo Plano de Cargos e Saldrios - 2021 com

as alteracbes propostas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para tratar. a

presidente deu por encerrada a reuniao sobre a gual, eu, Semirames Cordeiro Torres do

Nascimento. como secretdria, lavrei a presente ata. gue apês assinada, sera registrada junto aos

Grgaos publicos competentes para surtir os efeitos juridicos necessarios.
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SEMIRAMES CORDEIRO TORRES DO NASCIMENTO
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