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INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

 

ANEXO I - DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº140/2022 

 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO 201: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

Requisitos: Médio Profissionalizante na área, conforme definido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos ou Médio Completo 
acrescido de Curso Técnico na área, conforme definido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e ministrado de acordo com o art. 
36-B da Lei nº 9.394/1996. 
Atribuições: 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. 

 

CARGO 202: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante em Contabilidade ou Médio Completo acrescido de Curso Técnico em Contabilidade, 
ministrado de acordo com o art. 36-B da Lei nº 9.394/1996. 

Atribuições: Identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder à consultoria. Executar a contabilidade geral, 
operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial. Realizar controle patrimonial. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 

 

CARGO 203: TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÁREA DE BIOLOGIA 

Requisitos: Médio Profissionalizante na área, conforme definido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos ou Médio Completo 
acrescido de Curso Técnico na área, conforme definido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e ministrado de acordo com o art. 
36-B da Lei nº 9.394/1996. 
Atribuições: Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise 
e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

CARGO 204: TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA DE INFORMÁTICA 

Requisitos: Médio Profissionalizante na área, conforme definido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos ou Médio Completo 
acrescido de Curso Técnico na área, conforme definido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e ministrado de acordo com o art. 
36-B da Lei nº 9.394/1996. 
Atribuições: Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise 
e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 401: CONTADOR 

Requisitos: Curso superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho competente. 
Atribuições: : Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter atualizados relatórios 
contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da implantação e execução das normas e rotinas de 
controle interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual 
do órgão; prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar 
perícia. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

CARGO 402: PSICÓLOGO 

Requisitos: Curso superior em Psicologia e registro no Conselho competente 

Atribuições: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e 
instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e 
de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; 
investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas 
experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
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CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL 

Requisitos: Curso Superior em Engenharia Civil e registro no Conselho competente 

Atribuições: Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar 
a contratação de serviços dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar normas 
e documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 


