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1. DENOMINAÇÃO   DO   CARGO:  TÉCNICO   DE   TECNOLOGIA   DA INFORMAÇÃO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio Completo+ Curso Técnico em eletrônica com ênfase 

em sistemas computacionais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, 

montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção 

de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de 

sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Desenvolver sistemas e aplicações: 

Desenvolver interface gráfica; aplicar critérios ergonômicos de navegação em sistemas e aplicações; montar 

estrutura de banco de dados; codificar programas; prover sistemas de rotinas de segurança; compilar programas; 

testar programas; gerar aplicativos para instalação e gerenciamento de sistemas; documentar sistemas e 

aplicações. 

• Realizar manutenção de sistemas e aplicações: 

Alterar sistemas e aplicações; alterar estrutura de armazenamento de dados; atualizar informações gráficas e 

textuais; converter sistemas e aplicações para outras linguagens ou plataformas; atualizar documentações de 

sistemas e aplicações; fornecer suporte técnico; monitorar desempenho e performance de sistemas e aplicações; 

implantar sistemas e aplicações; instalar programas; adaptar conteúdo para médias interativas; homologar 

sistemas e aplicações junto a usuários; treinar usuários; verificar resultados obtidos; avaliar objetivos e metas de 

projetos de sistemas e aplicações. 

• Projetar sistemas e aplicações: 

Identificar demanda de mercado; coletar dados; desenvolver leiaute de telas e relatórios; elaborar anteprojeto, 

projetos conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico; definir critérios ergonômicos e de navegação em sistemas 

e aplicações; definir interface de comunicação e interatividade; elaborar croquis e desenhos para geração de 

programas em CNC; projetar dispositivos, ferramentas e posicionamento de peças em máquinas; dimensionar 

vida útil de sistema e aplicações; modelar estrutura de banco de dados. 

• Selecionar recursos de trabalho: 

Selecionar metodologias de desenvolvimento de sistemas; selecionar  linguagem de programação; selecionar 

ferramentas de desenvolvimento; especificar configurações de máquinas e equipamentos (hardware); especificar 

máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos; compor equipe técnica; especificar recursos e estratégias de 

comunicação e comercialização; solicitar consultoria técnica. 

• Planejar etapas e ações de trabalho: 

Definir cronograma de trabalho; reunir-se com equipe de trabalho ou cliente; definir padronizações de sistemas 

e aplicações; especificar atividades e tarefas; distribuir tarefas. 

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

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.  
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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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