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

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES
FUNÇÃO: ANALISTA DE INFORMÁTICA

Código da Função: 1003 Carga horária: 40 horas semanais
CBO: 212405 Jornada: 8 horas diárias

ESCOLARIDADE EXIGIDA
Graduação na área de informática, fixado na forma da Lei Estadual Nº 15.050 de 12/04/2006.

Descrição sumária das tarefas
Desenvolver  e  implantar  sistemas  informatizados,  escolhendo  ferramentas  de 
desenvolvimento,  especificando  e  codificando  programas.  Administrar  ambiente 
informatizado, prestar treinamento e suporte técnico aos usuários. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função
1. Desenvolver  trabalhos  de  natureza  técnica  na  área  de  informática,  visando  o 

atendimento das necessidades dos usuários da instituição, podendo atuar em uma 
ou mais especificações que essa função abrange. 

2. Desenvolver, implantar e dar manutenção nos sistemas de informação.
3. Identificar e corrigir falhas nos sistemas.
4. Prestar suporte técnico e metodológico no desenvolvimento de sistemas.
5. Planejar, administrar dados, banco de dados em ambiente de redes.
6. Estudar  e  ou  disseminar  os  recursos  de  software  e  hardware  tanto  voltados  ao 

tratamento de informações como voltados a comunicação de dados em ambientes 
interconectados.

7. Prestar suporte técnico voltado à manutenção de software básico e à segurança 
física e lógica de dados.

8. Planejar, desenvolver e manter projetos de redes de comunicação de dados.
9. Desenvolver e implantar métodos e fluxos de trabalhos voltados à otimização das 

atividades operacionais.
10. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
11. Participar,  conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.
12. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Competências pessoais para a Função
1. Raciocínio abstrato
2. Iniciativa 
3. Raciocínio numérico
4. Raciocínio lógico
5. Capacidade de síntese
6. Senso analítico

7. Concentração
8. Flexibilidade
9. Criatividade
10. Iniciativa
11. Capacidade de memorização
12. Observar detalhes 

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 nº 15.050 de 12/04/2006.
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