
ANEXO II (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP) – cont.

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES
FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Código da Função: 2036 Carga horária: 40 horas semanais
CBO: 324115 Jornada: Na forma da legislação vigente

ESCOLARIDADE EXIGIDA
Ensino Pós-médio ou Profissionalizante

Descrição sumária das tarefas

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos de 
Raios X, Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica e outros.

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função

1. Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros
acionando  seus  comandos  e  observando  instruções  de  funcionamento,  para
provocar a descarga de radioatividade correta. 

2. Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas 
e acessórios necessários.

3. Preparar clientes para exame e ou radioterapia.
4. Prestar  atendimento  aos  clientes,  realizando  as  atividades  segundo  normas  e

procedimentos de biossegurança e código de conduta.
5. Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens.
6. Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas.
7. Controlar  radiografias  realizadas,  registrando  números,  discriminando  tipo  e

requisitante.
8. Manter  equipamentos  e  a  unidade  de  trabalho  organizada,  zelando  pela  sua

conservação e comunicando ao superior eventuais problemas.
9. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
10. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos  e

programas de informática.
11. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Competências pessoais para a Função
1. Atenção
2. Iniciativa
3. Trabalhar em equipe
4. Capacidade de comunicação

5. Senso de organização
6. Concentração
7. Capacidade de improvisação 

Requisitos para ingresso
1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.
3. Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício 

profissional esteja regulamentado por Lei.
4. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
5. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função 

contempladas no edital de regulamentação do concurso público.

Requisitos para desenvolvimento
Os constantes da Lei Estadual n.º 15.050 de 12 de abril de 2006
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