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1. DENOMINAÇÃO DO CARGO: BIÓLOGO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Curso superior completo em Biologia  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Estudar   seres   vivos,   desenvolver   pesquisas   na   área   de   biologia,   biologia molecular,   biotecnologia,   

biologia   ambiental   e   epidemiologia   e   inventariam biodiversidade.   Organizar   coleções   biológicas,   

manejar   recursos   naturais, desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, 

moleculares   e   ambientais,   além   de   realizar   análises   clínicas,   citológicas, citogênicas   e   patológicas.   

Assessorar   nas   atividades   de   ensino,   pesquisa   e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Estudar seres vivos: 

Estudar a origem, função, estrutura, genética e evolução dos seres vivos; estudar relação dos seres vivos e 

ambientes; estudar ciclos de vida e os aspectos bioquímicos, biofísicos e moleculares. 

• Desenvolver pesquisa em biologia, biologia molecular, biotecnologia, ambiental e epidemologia: 

Elaborar  diagnóstico  para  desenvolvimento  de  pesquisas; analisar dados  avaliar resultados e da pesquisa; 

Divulgar informações sobre projeto; aplicar resultados de pesquisa; documentar a pesquisa através de fotos, 

filmagem, ilustração e material científico. 

• Inventariar biodiversidade: 

Delimitar área de amostragem: realizar levantamentos nos diferentes biomas; analisar a distribuição espacial e 

temporal; quantificar espécies e espécimes; classificar amostras; elaborar banco de dados. 

• Organizar coleções biológicas: 

Preparar material para coleções. Montar e manter coleções biológicas, criadouro, bancos de material biológico; 

assessorar tecnicamente museus e exposições temáticas. 

• Manejar recursos naturais: 

Manejar espécies silvestres e exóticas, recursos florestais, pesqueiros e recursos hídricos; estabelecer medidas 

de manejo e de conservação de recursos naturais renováveis;   desenvolver   projetos   de   reflorestamento,   

programas   de   controle   de pragas, doenças, parasitas e vetores; elaborar e executar projetos de 

desenvolvimento sustentável. 

• Desenvolver atividades de educação ambiental: 

Organizar oficinas, cursos e palestras; desenvolver projeto para manejo de lixo doméstico, industrial e 

hospitalar; organizar atividades sobre higiene, educação sanitária   e   degradação ambiental;   desenvolver   

atividades   de   integração   do   homem com a natureza; organizar atividades de reciclagem de materiais; 

prestar informações sobre conservação de recursos naturais; desenvolver projetos de reaproveitamento de água 

servida; divulgar informações sobre qualidade da água de abastecimento; elaborar materiais de divulgação de 

educação ambienta; elaborar projetos de educação ambiental para área rural; orientar junto a sociedade trabalhos 

de manejo, preservação e conservação. 

• Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais: 

Coletar e analisar amostras; realizar ensaios; identificar e classificar espécies; elaborar relatórios técnicos; emitir 

laudos de diagnósticos; interpretar variáveis bióticas e abióticas. 

• Realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas: 

Preparar amostras para análise; operar instrumentos e equipamentos de análise; realizar exames; controlar 

qualidade do processo de análise; interpretar resultados de análises; emitir laudos de análises. 

• Utilizar recursos de Informática. 

• Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 
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2. ESTRUTURA DO CONCURSO: 

O concurso para este cargo consistirá de uma prova objetiva com 40 (quarenta) questões, sendo 20 (vinte) de 

conhecimentos gerais, cada uma valendo 1(um) ponto cada, e outras 20 (vinte) de conhecimentos específicos, 

valendo 2 (dois) pontos cada. A prova objetiva valerá de 60 (sessenta) pontos no total.  

As questões da prova objetiva serão divididas em: 20 questões de Conhecimentos Gerais (5 questões de Língua 

Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e Quantitativo, 5 questões de Legislação e 5 questões de 

Informática); e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 
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