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Especificação de Classes

Técnico-Científico (TC)
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RELATÓRIO
Senhor Diretor-Geral:
Em prosseguimento aos trabalhos de elaboração das especificações de classes, o Grupo constituído nesta Divisão — inicialmente sob a presidência do Dr. Waldyr dos Santos, permanente
colaborador deste trabalho, e posteriormente sob a minha presidência -— apreciou e retificou as especificações de classes do «Serviço: Técnico-Científico -- TC» do Serviço Público Federal, considerando os elementos que as integraram e sugestões da extinta
C.C.C.
2. Por se tratar de Serviço constituído de profissões em sua
maioria legalmente regulamentadas, houve necessidade de acurado
estudo a fim de ajustar a matéria à legislação específica indicada
em anexo.
3- O cotejo das leis sugeriu ainda pequena modificação na
estrutura geral para fazê-la corresponder com mais exatidão às
determinações do parágrafo único do art. 6" da Lei :v> 3.780/60:
«As especificações de classes compreenderão, para
cada classe, além de outros, os seguintes elementos: denominação, código, descrição sintética das atribuições e
responsabilidades, exemplos típicos de tarefas, características especiais, qualificações exigidas, forma de recrutamento, linha de promoção e acesso.»
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4. Relativamente às especificações da série de classes de
Pesquisador, o DASP continua aguardando os elementos já solicitados ao Conselho Nacional de Pesquisas.
5. Considerada a relevância do assunto, é de toda a conveniência que se dê publicidade em caráter experimental a estes es-

tudos, a fim de que a experiência de sua adoção propicie o recebimento de sugestões para o seu aperfeiçoamento e atualizacão.
6. Nesse sentido, o Grupo submete à apreciação de Vossa
Excelência o projeto de portaria de especificações de classes do
«Serviço: Técnico-Científico -- TC», na forma dos anexos.
Brasília, em 12 de setembro de 1969. — Raimundo Xavier de
Meneze-s, Presidente. -- José d'Andrade Nóbrega, Vice-Presidente. • - Henrique Schmidt dos Santos. Membro. - - Antônia
Benedito, Membro. — Maria ]osé Bavtholo de Oliveira, Membro.

ANEXO AO RELATÓRIO
SERVIÇO TÉCNICO-CIENTÍFICO
LEGISLAÇÃO

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo
• Decreto n' 23.569, de 11/12/33
D.O. de 15/12/33
Regula o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e
de agrimensor.
Lei n' 5.194, de 24/12/66
D.O. de 27/12/66
Regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo, e dá outras providências.
^4ssisíeníe Social
Lei n? 3.252, de 27/8/57
D.O. de 28/8/57
Regulamenta o exercício da profissão de assistente social.
Decreto n"? 994, de 15/5/62
D.O. de 15/5/62
Regulamenta a Lei n' 3.252, de 27/8/57, que dispõe sobre o
exercício da profissão de assistente social.
Atuário
Decreto-lei tí> 806, de 4/9/69
D.O. de 5/9/69
Dispõe sobre a profissão de atuário, e dá outras providências.
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Médico, Cirurgião-Dentista, Veterinário, Farmacêutico
e Enfermeiro
Decreto-lei n* 20.931, de 11/1/32
Regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da
medicina-veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira
e enfermeiro, no Brasil, e estabelece penas.
Decreto n* 64.704, de 17/6/69
D.O. de 19/6/69
Aprova o Regulamento da profissão de médico-veterinário e
dos Conselhos de Medicina-Veterinária.
Resolução n' 24, de 29/11/63, do Conselho Federal de Farmácia
Dispõe sobre o âmbito profissional do farmacêutico bioquímico.
Decreto n" 50.387, de 28/3/61
D.O. de 29/3/61
Regula o exercício da enfermagem e suas funções auxiliares no
território nacional.
Contador
Decreto-lei n«? 9.295, de 27/5/46
D.O. de 28/5/46
Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-Livros, e dá outras providências.
Resolução n" 96, de 13/12/58, do Conselho Federal de Contabilidade.

D.O. de 3/1/69
Economista
Decreto rr? 31.794/52
D.O. de 21/11/52
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de
economista, regida pela Lei n9 1.411, de 13/8/51, e dá outras
providências.

Estatístico
. Decreto n? 62.497, de 1/4/68
D.O. de 5/4/68
Aprova o regulamento para o exercício da profissão de estatístico.
Geólogo
Lei n" 4.076, de 23/6/32
D.O. de 27/6/62
Regula o exercício da profissão de geólogo.
Químico
Lei n" 2.800, de 18/6/56
D.O. de 25/6/56
Cria os Conselhos Federal e Regionais de Química e dispõe
sobre o exercício da profissão de químico.

PORTARIA N" 319, DE 22 DE SETEMBRO DE 1969
O Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), usando das atribuições que lhe confere o art. 85,
item XVI, do Regimento aprovado pelo Decreto n9 50.679, de 31
de maio de 1961, e de acordo com o art. 115 do Decreto-lei n" 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
Considerando que o art. 6" da Lei n" 3.780, de 12 de julho
de 1960, estabelece:
«As atribuições, responsabilidades e demais características pertinentes a cada classe serão especificadas em
regulamento.»;
Considerando que os elementos mínimos que integrarão as
especificações de classes são indicados no parágrafo único do
art. 6? citado;
Considerando que a especificação descreve os característicos
dos cargos que compõem cada classe, determinando-lhes a natureza, a dificuldade e a responsabilidade, bem como as qualificações exigíveis para seu desempenho, de modo a estabelecer,
entre as várias classes, perfeita distinção;
Considerando que serve ela, ainda, de guia para classificação
de novos cargos, oferece uma definição precisa para a denominação
da classe e proporciona esclarecimentos de grande valia em administração de pessoal, orçamento e organização;
Considerando que, antes da aprovação em caráter definitivo,
se impõe dar conhecimento dos estudos já aprovados pelos órgãos
competentes a respeito dessas especificações de classes objetivando:
a) sua adoção em caráter experimental; e
b) o recebimento de sugestões para seu aperfeiçoamento e
atualização;
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Resolve:
I — aprovar, em caráter provisório, as especificações de classes
do Serviço: Técnico-Científico-TC, que. na forma dos anexos,
integram esta portaria;
ill - - determinar que a Divisão de Classificação de Cargos
deste Departamento receba sugestões dos órgãos e entidades interessados, durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta portaria;
III - - condicionar a aprovação das especificações preliminares de classe para cargos criados como peculiaridades das Autarquias à remessa a este Departamento dos elementos necessários às
respectivas especificações.
Brasília, 22 de setembro de 1969. -- Glauco Lessa de Abreu
c Siíra, Diretor-Geral.

SERVIÇO TÉCNICO-CIENTIFICO
Código: TC
Definição: Complexo de atividades económicas e sociais, de natureza técnica, científica ou técnico-científica, para cujo exercício é exigida formação
superior.

GRUPO OCIÍPACIONAL: AGRONOMIA
Código: TC-100
Características Especiais: Atividades de natureza técnica, cientifica, ou técnico-cientifica, relacionadas com a agricultura.

SÉRIE DE CLASSES: ENGENHEIRO-AGRÓNOMO
Código: TC-101
Características Especiais: Atividades de interesse social e humano que
importam na realização dos seguintes empreendimentos: aproveitamento e utilização de recursos naturais; meios de locomoção e comunicação.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício
de cargo pode exigir a permanência do funcionário no interior ou viagens
constantes.

CLASSE: ENGENHEIRO-AGRÔNOMO C
Código: TC-101.22. C
Descrição Sintética das Atribuições c Responsabilid\ades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao EngenheiroAgrõnomo B, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Engenheiro-Agrõnomo B e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes de classe de EngenheiroAgrõnomo B ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: ENGENHEIRO-AGRÔNOMO B
Descrição
execução.

Sintética

Código: TC-101.21.B
das Atribuições e Rcsponsab:lidadcs:

Chefia

e
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Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao EngenheiroAgrônomo A, em grau de maior complexidade. Supervisão de unidades agronómicas ou de equipes de engenheiros-agrônomos.
Qualificações Essendiais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Engenheiro-Agrônomo A e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes de classe de Engenheiros- '
Agrónomos A ou outra forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Engenheiro-Agrônomo C.

CLASSE: ENGENHEIRO-AGRÔNOMO A
Código: TC-101.20. A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidad.es: Planejamento ou
projetos, em geral; estudos, análises, avaliações, vistorias, perícias e divulgação técnica; pesquisas, experimentação e ensaios; fiscalização, direção e
execução de obras e serviços técnicos; produção técnica especializada agropecuária. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores
auxiliares.
Tarefas Típicas: Desempenho de qualquer atividade dentro da especialização — pesquisa, experimentação e fomento agrícolas, defesa sanitária e
biologia vegetais, silvicultura, florestamento, reflorestamento e organização
rural; assistência técnica a lavradores, clubes agrícolas e estabelecimentos congéneres; divulgação de informações agrícolas pelos meios de publicidade; orientação, revisão e execução de trabalhos de horticultura, pomicultura. jardinocultura, silvicultura e agricultura, nas escolas e núcleos agrícolas; pareceres
sobre assuntos da sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas
atividades; elaboração de relatórios periódicos e tarefas semelhantes.

ESPECIALIZAÇÕES:
Biologista: Trabalhos experimentais sobre a fertilidade do solo e a nutrição
vegetal. Estudos sobre: os diferentes solos e suas correlações com os vários
tipos de adubos; os microorganismos do solo e sua influência na fertilidade; a
ecologia das plantas nativas; as relações entre os fatôres meteorológicos e as
várias culturas; a biologia dos insetos daninhos às plantas cultivadas e de
seus inimigos naturais; as causas, a natureza e tratamento das doenças das
plantas cultivadas; os métodos de profilaxia e combate às pragas; a obtenção
de tipos de mais alto rendimento cultural, de melhor adaptação às condições
ambientes e de maior resistência às doenças e às pragas. Produção de mudas
frutíferas regionais, bem como introdução da cultura de espécies e variedades
de diferentes zonas ecológicas. Prestação de orientação técnica em todos os
trabalhos da especialidade.
Fomento Agrícola: Orientação, por meio de métodos modernos e económicos, da cultura de plantas; assistência técnica aos lavradores; elaboração
de plantas para instalação de postos; estudos sobre herbários e sua classificação;
fomento da agronomia geral e especializada — cafeicultura, triticultura, fruticultura, horticultura, plantas têxteis, estimulantes, extrativas, industriais e outras:
padronização de produtos têxteis; colaboração em projetos de construções
usuais, como silos, armazéns e estábulos; observações de caráter zootécnico,
visando ao desenvolvimento e melhor indústria animal; cooperação na campanha de combate às pragas; pareceres técnicos sobre máquinas agrícolas;
inspeção de regiões produtoras; informação de processos de sua competência.
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Organização Rural: Estudos sobre as condições económico-sociais do trabalho rural; medidas que visem à melhoria das condições económicas e de
trabalho dos meios rurais do país; levantamento do cadastro rural visando ao
aproveitamento económico das terras, à aplicação e desenvolvimento do crédito agrícola e do penhor rural; pesquisas nas propriedades rurais, em zonas
de exploração típicas, visando a determinar o custo da produção; orientação,
organização, execução e fiscalização dos trabalhos relativos à padronização
dns matérias-primas, subprodutos e resíduos de valor económico; estudos experimentais e técnicos com o objetivo de promover o aperfeiçoamento dos
produtos sujeitos a padronização; garantia da fiel observância dos padrões adotados; rebeneficiamento e reclassificação nos portos dos produtos sujeitos a
classificação, quando necessário; classificação, exportação e entrega dos produtos nos mercados consumidores; organização e fiscalização do funcionamento
dos entrepostos e dos armazéns reguladores do comércio interno; investigação
sobre as condições dos mercados nos centros produtores e de consumo; controle
da circulação e eliminação dos embaraços que gravam o custo dos produtos
agropecuários; divulgação de conhecimentos úteis à melhoria da colocação dos
produtos exportáveis; difusão e incentivo da prática da contabilidade agrícola.
Sanitarista: Organização de campanhas de profilaxia e combate a doenças
e pragas dos vegetais; investigações sobre o valor fitossanitário dos diversos
produtos empregados no combate e prevenção de pragas e doenças dos vegetais; divulgação, com fins educativos, de métodos e processos de combate
a pragas e doenças vegetais, através de demonstrações, consultas e informações,
contatos com lavradores, reuniões, palestras, projeção de filmes, visitas a
propriedades, execução de serviços e inspeções fitossanitárias; pesquisas, do
ponto de vista biológico, dos principais produtos e suas aplicações nos diferentes espécimes vegetais e animais; fiscalização da exportação e importação
de vegetais e animais, com tratamento, expurgo e interdição dos mesmos,
quando for o caso; expurgo e desinfecção dos meios de transporte dos vegetais;
inspeção de vegetais submetidos a quarentenas.
Silvicultor: Propositura de criação de parques e hortos florestais, florestas
nacionais, monumentos naturais etc.; estudos e trabalhos de conservação do
solo nas florestas sob o tríplice aspecto: do regime de água, da erosão pelos
agentes naturais e do valor paisagístico das mesmas; estudos sobre as doenças
dos espécimes florestais, a sua profilaxia e combate; estudo e divulgação dos
processos de defesa florestal, através de campanhas de educação do povo, no
sentido da proteção e preservação das riquezas florestais; investigações sobre
as causas de incêndios nas florestas; prevenção e extinção dos mesmos; fomento e prática da silvicultura mediante a produção, reprodução e distribuição
de mudas de essências florestais para florestamento e reflorestamento; fiscalização do cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à
proteção e conservação das florestas; fornecimento de dados estatísticos de suas
atividades; elaboração de relatórios periódicos.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra fornia
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Engenheiro-Agrônomo B.

GRUPO OCUPACIONAL: ASTRONOMIA, FÍSICA E QUÍMICA
Código: TC-200
Características Espcc'ais: Pesquisas científicas e suas aplicações práticas
no campo das ciências astronómicas, físicas e químicas.
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SÉRIE DE CLASSES: ASTRÓNOMO

CLASSE: QUÍMICO C

Código: TC-201
Características Especiais: Pesquisas astronómicas, geodésicas, geofísicas e
astrofísicas, e divulgação dos conhecimentos de utilidade prática resultantes
desses estudos.
Período de trabalho: Previsto em normas legais específicas. Inclui a
prestação de serviços a qualquer hora do dia e da noite e escalas que poderão
abranger domingos e feriados.

Código: TC-202.22.C
Características Especiais: Assessoramento, chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Químico B,
em grau de maior relevância e responsabilidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Químico B, outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Químico B, ou
outra forma legal de provimento.

CLASSE: ASTRÓNOMO B
Código: TC-201.20.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Astrónomo A,
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois nrios
de efetivo exercício na classe de Astrónomo A, e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Astrónomo A
ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: ASTRÓNOMO A
Código: TC-201.19. A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Pesquisas ou
execução de serviços astronómicos, geodésicos, geofísicos e astrofísicos; divulgação dos conhecimentos de utilidade prática resultante desses estudos. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Pesquisas e estudos científicos; observações astronómicas
e astrofísicas; observações meridianas e determinação da hora legal; determinação das coordenadas geográficas e dos elementos magnéticos e gravimétricos
necessários ao levantamento da carta magnética e gravimétrica do Brasil; instruções especializadas, teóricas e práticas a astrônomos-auxiliares, bem como
a engenheiros, no desempenho de comissões oficiais de caráter astronómico ou
geodésico; pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados
estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; colaboração
nas publicações do Observatório Nacional, e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou out r a fornia
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Astrónomo B.
SÉRIE DE CLASSES: QUÍMICO
Código: TC-202
Características Especiais: Pesquisas químicas e físico-químicas; trabalhos
relacionados com a química geral ou especializada no campo da bromatologia,
da toxicologia, do tratamento e utilização económica das substâncias minerais.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.

CLASSE: QUÍMICO B
Código: TC-202.21.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidade*: Chefia e execução .
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Químico A,
em grau de maior complexidade. Supervisão de unidade de química (laboratório, seção etc.) ou de equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Químico A, e outras exigências legais.
Forma de Rcdrutamento: Entre os ocupantes da classe de Químico A,
ou outra forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Químico C.
CLASSE: QUÍMICO A
Código: TC-202.20.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Pesquisa ou execução de trabalhos de natureza química — geral ou especializada — ou físicoquímica. Trabalhos de natureza administrativa relacionados com a especialidade. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares .
Tarefas Típicas: Pesquisas analíticas, estudos de processos de análises;
elaboração de normas, especificações e de métodos de ensaios e análise; dosagens químicas várias (polarográficas, espectométricas, condumétricas) e preparo das respectivas soluções; identificações mineralógicas e informações sobre
seus valores económicos; análise de combustíveis, carvão e s'milares, petróleo
e seus derivados etc.; interpretação dos resultados de análises, preparo e fornecimento de certificado, laudo ou boletim de análise; orientação a técnicos
estagiários e estudantes; orientação e revisão dos trabalhos de equipes de funcionários de categoria inferior na realização de análises químicas; estudos preliminares de tratamento e utilização económica de substâncias minerais etc.;
pareceres técnicos em processos sobre privilégios relacionados com a propriedade industrial; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração
de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade; na forma das instruções reguladoras de concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Químico B.
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SÉRIE DE CLASSES: QUÍMICO-TECNOLOGISTA
Código: TC-203
Características Especiais: Proteção e aperfeiçoamento da técn'ca e da indústria nacionais, no campo da química e da fisico-química.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.
CLASSE: QUÍMICO-TECNOLOGISTA C
Código: TC-203.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Rcsponsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao QuímicoTecnologista B, em grau de maior relevância e complexididade. Assessoramento .
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Químico-Tecnologista B, e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre ocupantes da classe de Químico-Tecnologista B, ou outra forma legal de provimento.

ABNT; análise química e fisico-quimica de produtos orgânicos; determinações
sobre adubos, inseticidas, fungicidas, herbicidas e sua correlação com as características químicas dos mesmos: identificação mineralógica de amostras enviadas
por particulares; assistência técnica sobre orientação do emprego de águas na
indústria, incluindo tratamento e correções; aplicação de processos já conhecidos
para a determinação de características de produtos (análises hidrológxas e
hidrográficas) e tlassificação dentro do Código de Aguas; análise espectográfica de minérios e minerais para: determinação de radioatividade para fins
industriais, controle químico de minérios de exportação, de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos; de açúcares, de matérias-primas da indústria alcooleira;
determinações tecnológicas sobre bebidas, exemplo: grau alcoólico e correlação
com suas características químicas, e métodos de fabricação; orientação à indústria na fabricação de produtos de origem mineral; exames de capacidade
técnica em estrangeiros para efeito de permanência no país; pareceres técnicos
em assuntos de privilégios de patentes de invenções e sobre identificação e
classificação alfandegária de material; fornecimento de dados estatísticos de
suas atividades; elaboração de relatórios periódicos e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Químico-Tecnologista B.

CLASSE: QUÍMICO-TECNOLOGISTA B
Código: TC-203.21.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilic\ades: Chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao QuímicoTecnologista A, em grau de maior complexidade. Supervisão de unidade
.químico-tecnológica.
Qualificações Essenciais: Experiênc'a comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Químico-Tecnologista A, e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre ocupantes de classe de Químico-Tecnologista A, ou outra forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Químico-Tecnologista C.
CLASSE: QUÍMICO-TECNOLOGISTA A
Código: TC-203.20.A
Tarefas Típicas: Pesquisas de novos produtos, novas técnicas de extração,
trabalhos relacionados com a proteção e aperfeiçoamento da técnica e da indústria nacionais, no campo da química e da fisico-química. Orientação e
revisão dos trabalhos de equipes auxiliares.
Tarefas Típicas: Pesquisas de novos produtos, novas técnicas de extração,
beneficiamento e utilização, ou novos processos de fabricação técnico-econômicos
relacionados com o aproveitamento de matérias-primas nacionais de diversas
origens, com material estratégico e radioativo e com a durabilidade de concreto e falhas em construção; aperfeiçoamento e padronização de métodos de
análise a serem utilizados nos trabalhos de rotina, em colaboração com a

GRUPO OCUPACIONAL: ATUÂRIA E CONTABILIDADE
Código: TC-300
Características Especiais: Atividades relacionadas com a técnica atuarial,
visando às operações de seguros e capitalização e à promoção do seu desenvolvimento no país, bem como à contabilidade em geral, às perícias contábeisfiscais, judiciais e extra-judiciais e à fiscalização direta e indireta do imposto
de renda.
SÉRIE DE CLASSES: ATUARIO
CÓDIGO: TC-301
Características Especiais: Técnica atuarial no Serviço Público, visando às
operações de seguros e capitalização e seu desenvolvimento no país.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.
CLASSE: ATUARIO C
Código: TC-301.27.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Atuário B,
cm grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Atuário B e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre ocupantes da classe de Atuário B, ou
outra forma legal de provimento.
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CLASSE: ATUÁRIO B
Código: TC-301.21.B
«Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Atuário A,
em grau de maior complexidade. Supervisão de unidade administrativa.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Atuário A, ou outra forma legal de
provimento.

19 —
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Atuário B, ou outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público ou outra
forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Atuário B.
SÉRIE DE CLASSES: CONTADOR

CLASSE: ATUÁRIO A

Código: TC-302
Caracíerísíicas Especiais: Atividades relativas a administração financeira, contabilidade e auditoria em todas as repartições civis ou militares que,
de qualquer modo, arrecadem rendas, autorizem ou efetuem despesas, administrem ou guardem bens da União.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais especificas.

Código: TC-301.20.A

CLASSE: CONTADOR C

Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Execução de
trabalhos de técnica atuarial. Orientação e revisão das atividades de equipes
de servidores auxiliares.

Código: TC-302.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento, chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Contador
B, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essetnciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Contador B e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre ocupantes da classe de Contador B,
ou outra forma legal de provimento.

'Promoção:

Para a classe de Atuário C.

Tarefas Típicas: Elaboração dos planos técnicos e avaliação das reservas matemáticas das empresas privadas de seguros e de capitalização, das
instituições de Previdência Social, das Associações ou Caixas Mutuárias de
Pecúlios ou sorteios e dos órgãos oficiais de seguros e resseguros; determinação
e tarifação dos prémios de seguros de todos os ramos, e dos prémios de capitalização, bem como dos prémios especiais ou extra-prêmios relativos a riscos
especiais; a análise atuarial dos lucros dos seguros e das formas de sua
distribuição entre os segurados e entre portadores dos títulos de capitalização;
a assinatura, como responsável técnico, dos balanços das empresas de seguros
e de capitalização, das carteiras dessas especialidades mantidas por instituições
de previdência social e outros órgãos oficiais de seguros e resseguros e dos
balanços técnicos das caixas mutuárias de pecúlios ou sorteios, quando publicados; peritagem e emissão de pareceres sobre assuntos envolvendo problemas
de competência exclusivamente do atuário. Assessoria obrigatória: na direção, gerência e administração das empresas de seguros, de financiamento e
de capitalização, das instituições de previdência social e de outros órgãos
oficiais de seguros, resseguros e investimentos; na fiscalização e orientação
das atividades técnicas dessas organizações e na elaboração de normas
técnicas e ordens de serviço, destinadas a esses fins; na estruturação, análise,
racionalização e mecanização dos serviços dessas organizações; na elaboração de planos de financiamentos, empréstimos e semelhantes; na elaboração
ou perícia de balanço geral e Atuarial das empresas de seguros, capitalização, instituição de previdência social e outros órgãos oficiais de seguros e
resseguros; nas investigações das leis de mortalidade, invalidez, doença,
fecundidade e natalidade e de outros fenómenos biológicos e demográficos em
geral, bem como das probabilidades de ocorrências necessárias aos estabelecimentos de planos de seguros e de cálculo de reservas; na elaboração das
cláusulas e condições gerais das apólices de todos os ramos, seus aditivos
e anexos, dos títulos de capitalização; dos planos técnicos de seguros e
resseguros; das formas de participação dos segurados nos lucros; da cobertura ou exclusão de riscos especiais; na seleção e aceitação dos riscos, do
ponto de vista médico-atuarial. Será obrigatória a participação do atuário
em qualquer perícia ou parecer que se relacione com suas atividades.

CLASSE: CONTADOR B
Código: TC-302.21. B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Chefia e exe-<
cucão.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Contador
A cm grau de maior complexidade. Supervisão de unidade de trabalho ou
de' equipe de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Contador A e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Ent'e ocupantes da classe de Contador A,
ou outra forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Contador C.
CLASSE: CONTADOR A
Código: TC-302.20.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Execução,
centralização e coordenação sistemática das atividades relativas a administração financeira, contabilidade e auditoria, em todas as repartições. Orientação e revisão dos trabalhos de equipes auxiliares.
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Tarefas Típicas: Perícias, investigações, apurações e exames técnicos
com referência à contabilidade dos ó"gãos da Administração Dircta; exames
dos balanços dos órgãos da Administração Indireta, das companhias de seguros e capitalização, das cooperativas, dos sindicatos, federações das empresas
de energia elétrica e de outras entidades, como determinado por lei; registro
de operações contábeis e levantamento de balancetes e balanços; demonstrativos dos bens, cousas e direitos da União; organização dos dados para a
proposta orçamentaria; orientação teórica e prática n funcionários de categoria inferior no desempenho de trabalhos simples ou preliminares de contabilidade e escrituração; revisão desses trabalhos; pareceres, laudos e estudos
sobre assuntos de sua especialidade; certificados de exatidão de balanços, de
contnbilidndes e peças contábeis; elaboração de relatórios e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na fornia das
instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de Recrutamento:
forma legal de provimento.
Promoção:

Habilitação cm concurso público, ou

outra

Para a classe de Contador B.

GRUPO OCUPACIONAL: CIÊNCIAS NATURAIS

CLASSE: ANTROPÓLOGO A
Código: TC-401.19. A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Pesquisas no
campo da antropologia; coleta, identificação, classificação e coleção de espécimens para fins de estudos; divulgação de conhecimentos antropológicos.
Orientação e revisão das atividades de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Colcta, no campo, de material de estudo, com observações sobre data, local, altitude, temperatura e condições gerais; classificação
do material coletado por género e espécie, mediante seu estudo macro e
microscópico; pesquisas bibliográficas e troca de informações com outros
especialistas; preparo do material coletado para ser incorporado às coleções,
etiquetando-o, fichando-o e conservando-o; organização e conservação de
coleções antropológicas para fins de estudo e exposição; orientação e assistência no campo da antropologia a visitantes e interessados de um modo
geral, pessoalmente, por escrito, ou através de conferências; pareceres sobre
assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas
atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Antropólogo B.

Código: TC-400
Características Especiais: Pesquisas, no campo da história natural, para
fins de conhecimento científico e sua aplicação prática; trabalhos específicos.

SERIE DE CLASSES: ANTROPÓLOGO

SÉRIES DE CLASSES: BIOLOGISTA
Código: TC-402
Características Especiais: Pesquisas e trabalhos científicos no campo
da biologia geral e, especialmente, da biologia humana.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.

Código: TC-401
Características Especiais: Atividades concernentes às diversas espécies
antropológicas; sua taxinomia, biologia, ecologia e distribuição geográfica.
Período de Trabalho:

Previsto em normas legais específicas.

CLASSE: ANTROPÓLOGO B
Código: TC-401.20. B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades:
chefia e execução.

Assessoramento,

Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Antropólogo A, em grau de maior relevância e complexidade. Asscssoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetívo exercício na classe de Antropólogo A, e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Antropólogo
A, ou outra forma legal de provimento.

CLASSE: BIOLOGISTA B
Código: TC-402.20. B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento, chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Biologista A, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de cfetivo exercício na classe de Biologista A e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Biologista
A, ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: BIOLOGISTA A
Código: TC-402.19. A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Atividades
cientificas no campo da biologia geral e, especialmente, da biologia humana.
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Orientação teórica c prática a auxiliares no desempenho de trabalhos da
especialidade; revisão desses trabalhos.
Tarefas Típicas: Pesquisas no domínio da bacteriologia, da micologia,
da imunologia, da zoologia médica e, particularmente, da fisiologia e da
terapêutica experimentais; preparação de produtos biológicos de aplicação
em medicina humana, preventiva e curativa; fabricação de soros e vacinas;
trabalhos experimentais; exames e análises de laboratório; preparo de coleções
de meios de cultura: autópsias; pareceres sobre assuntos de sua competência;
fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
instruções regulado-as do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público ou outra
forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Biologista B.

mediante seu estudo macro e microscópico, pesquisas bibliográficas e trocas
de informações com outros especialistas; preparo do material coletado para
ser incorporado às coleções, etiquetando-o, fichando-o e conservando-o; organização e conservação de coleções botânicas para fins de estudos e exposição; orientação e assistência no campo da botânica a visitantes e interessados
de um modo geral, pessoalmente, por escrito, ou através de conferências;
pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas
semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Botânica B.

SÉRIE DE CLASSES: BOTÂNICO

Código: TC-404
Características Especiais: Atividades científicas no campo da geologia.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício do cargo pode exigir a permanência do funcionário no interior ou
viagens constantes.

Código: TC-403
Características Especiais: Atividades científicas no campo da botânica
em geral, sistemática e aplicada.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício do cargo pode exigir a permanência do funcionário no interior ou viagens
constantes.
CLASSE: BOTÂNICO B
Código: TC-403.20.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Botânico Ar
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Botânico A e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Botânico A
ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: BOTÂNICO A
Código: TC-403.19. A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Pesquisas no
campo da botânica; coleta, identificação, classificação e coleção de espécimens, para fins de estudos; divulgação de conhecimentos botânicos. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Pesquisas sobre os diversos espécimes botânicos, sua
taxonomia, biologia, ecologia e distribuição geográfica; coleta, no campo, de
material de estudo, com observações sobre data, local, alt tude, temperatura
e condições gerais; classificação do material coletado por género e espécie,.

SÉRIE DE CLASSES: GEÓLOGO

CLASSE: GEÓLOGO C
Código: TC-404.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento, chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Geólogo B,
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Geólogo B e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Geólogo B ou
outra forma legal de provimento.
CLASSE: GEÓLOGO B
Código: TC-404.21-B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Geólogo
A, em grau de maior complexidade. Supervisão de unidades de trabalho
ou de equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, ciois
anos de efetivo exercício na classe de Geólogo A, e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Geólogo A
e outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Geólogo C.
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CLASSE: GEÓLOGO A
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CLASSE: PALEONTÓLOGO A

Código: TC-404.20.A
Descrição Sintética das Atribuições c Responsabilidades: Atividades
relacionadas com o estudo da Geologia económica, o estudo genético dos
depósitos e a prospecção de jazidas minerais. Orientação e revisão das
atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Trabalhos topográficos e geodésicos; levantamentos
geológicos, geoquímicos e geofísicos; estudos relativos à ciência da terra;
trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação
de seu valor económico; relatórios, com dados informativos que habilitem
o Governo a formar juízo seguro sobre a reserva mineral e possibilidade
de lavra, nomeadamente: a) situação, vias de acesso e comunicação; b)
planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem as exposições naturais de minérios e as que forem descobertas pela pesquisa; c) perfis
geológico-estruturais; d) descrição detalhada da jazida e) quadro demonstrativo da qualidade e quantidade do minério; f) resultado dos ensaios de
bencficiamento; g) demonstração da possibilidade de lavra; /;) no caso
de jazidas de águas minerais, termais e gasosas, estudo analítico das águas
do ponto de vista de suas qualidades químicas, físicas e físico-químicas,
além das exigências supra que lhes forem aplicadas. Perícias e arbitramentos; laudos e pareceres sobre assuntos da especialidade; fornecimento
de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos;
e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Geólogo B.

Descrição Sfntéfica das Atribuições e Responsabilidades: Atividades
científicas no campo da paleontologia. Orientação e revisão das atividades
de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Pesquisas sobre as diversas espécies zoológicas, botânicas e antropológicas, de natureza fóssil; sua classificação geológica e
distribuição geográfica; coleta, no campo, de material de estudo, com observações sobre data, local, camada geológica e condições gerais; classificação
do material colctado por género e espécie, mediante estudo minucioso,
pesquisas bibliográficas e troca de informações com outros especialistas;
preparo do material coletado parn ser incorporado às coleções, etiquetando-o,
fichando-o e conservando-o; organização e conservação de coleções fósseis
para fins de estudo e exposição; orientação e assistência no campo da
paleontologia a visitantes e interessados de um modo geral, pessoalmente,
pó- escrito, ou através de conferências; pareceres sobre assuntos de sua
especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
inst-uções reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Paleontólogo B.

SÉRIE DE CLASSES: PALEONTÓLOGO

Código: TC-406

Código: TC-405
Características Especiais: Atividades científicas no campo da paleontologia .
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício do cargo pode exigir viagens fora da sede.

Características Especiais: Atividades cientificas no campo da zoologia.
Período de Trabalho: Previsto cm normas legais específicas. O exercício do cargo pode exigir viagens constantes.

CLASSE: PALEONTÓLOGO B
Código: TC-405.20.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessora-'
mento, chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Paleontólogo A, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Paleontólogo A e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de PaleontóJogo A ou outra forma legal de provimento.

Código: TC-405.19.A

SÉRIE DE CLASSES: ZOÓLOGO

CLASSE: ZOÓLOGO B
Código:

TC-40Ó.20.B

Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento, chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de fabalho atribuídos ao Zoólogo A,
em grau de maior relevância e complexidade. Asscssoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Zoólogo A c outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Zoólogo A
ou outra forma legal de provimento.
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CLASSE: ECONOMISTA B

CLASSE: ZOÓLOGO A
Código: TC-406.19.A

Código:

Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilit?0des: Atividades cientificas no campo da zoologia. Orientação e revisão das atividades de equipes
do servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Pesquisas sobre as diversas espécies zoológicas: sua
taxonomia, biologia, ecologia e distribuição geográfica; coleta, no campo,
de material de estudo, com observações sobre data, local altitude, temperatura e condições gerais; classificação do material coletado por género c
espécie, mediante estudo macro e microscópico, pesquisas bibliográficas e
troca de informações com outros especialistas; prepa"o do material coletado
para ser incorporado às coleções, etiquetando-o, fichando-o e conservando-o;
organização e conservação de coleções zoológicas para fins de estudo e
exposição; orientação e assistência no campo da zoologia a visitantes e
interessados de um modo geral, pessoalmente, por escrito ou através de
conferências; pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento
de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos;
e tarefas semelhantes.
Quali[\'cações Essenciais: Nivel de instrução e idade: na forma das
instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de Recrutamento:
forma legal de provimento.
Promoção:

Habilitação em concurso público, ou outra

Para a classe de Zoólogo B.

GRUPO OCUPACIONAL: ECONOMIA E FINANÇAS
Código: TC-500
Características Especiais: Atividades relacionadas com o estudo
produção, distribuição e consumo de bens da economia nacional.

da

SÉRIE DE CLASSES: ECONOMISTA
Código: TC-501
Características Especiais: Atividades técnicas ou científicas que objetivam o aumento ou a conservação do rendimento económico.
Período de Trabalho:

Previsto em normas legais específicas.

CLASSE: ECONOMISTA C
Código: TC-501.22.C
Descrição Sintética das
mento, chefia e execução.

Atribuições

e

Responsabilidades:

Àssessora-

Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Economista B', em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Economista B e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Economista B
ou outra forma legal de provimento.

Descrição
execução.

Sintética

das

TC-501.21.B

Atribuições

e

Responsabilidad.es:

Chefia

e

Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Economista A, cm grau de maior complexidade. Supervisão de unidades de trabalho ou de equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Economista A, e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Economista À
c outras formas legads de provimento.
Promoção: Para a classe de Economista C.

CLASSE:

ECONOMISTA A

Código: TC-501.20.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Pesquisas e
execução de serviços relacionados com a produção, distribuição e consumo
de bens de economia nacional. Orientação e revisão das ativicades de
equipes de servidores auxiliares.
Tarejas Típicas: Pesquisas e análises económicas nacionais e internacionais sobre comércio, indústria, finanças, estruturas patrimoniais, investimentos nacionais e estrangeiros e transferências de firmas para o Brasil;
análise de crises económicas e propostas de medidas aconselháveis às suas
soluções; análise e perícia da situação económica, financeira e administrativa de empresas privadas e organismos públicos e paraestatais; coordenação
c orientação de ertudos e trabalhos sobre a organização e planejamento da
produção, das fontes de produção e dos mercados consumidores; estudos
sobre os fatôres da produção, circulação e distribuição dos produtos nas
diferentes regiões do país; coleta e interpretação de dados económicos sobre
produção, distribuição e consumo de mercadorias; estudos sobre os fatôres
de formação de preços nos centros produtores e mercados consumidores
acompanhados de número índices, tabelas e gráficos; análise e orientação
da política de preços e salários; estudos, com os órgãos especializados e
instituições interessadas, das condições e exigências dos mercados externos,
para o desenvolvimento da exportação do pais; a regulamentação do comércio exterior; organização de quadros e interpretação estatísticos; arbitragens,
laudos, esquemas ou certificados e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Economista B.

— 28 —

— 29 —

SÉRIE DE CLASSES: TÉCNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS

pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elevação de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Técnico de Economia e Finanças B.

Código: TC-502
Características Especiais: Atividades técnicas relativas à economia nacional
e assuntos financeiros.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais especificas.
CLASSE:. TÉCNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS C
Código: TC-502.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas; Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Técnico do
Economia e Finanças B, em grau de maior relevância e complexidade:
Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada 'de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Técnico de Economia e Finanças B o
outras exigências legais.

Código: TC-600
Características Especiais: Atividades especificas dos arquitetos e dos engenheiros, relativas à construção, guarda, conservação e administração dos próprios
nacionais, à expansão da rede nacional de rodovias, ferrovias e navegação
marítima ou interior, à exploração e ao aproveitamento das riquezas do
subsolo, à higiene e segurança do trabalho e ao desenvolvimento do parque
aeronáutico nacional.

Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Técnico de
Economia e Finanças B ou outra forma legal de provimento.

SÉRIE DE CLASSES: ARQUITETO

CLASSE: TÉCNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS B
Descrição
execução.

Sintética

Código: TC-502.21.B
4as Atribuições e Responsabilidades:

Chefias

e

Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Técnico de
Economia e Finanças A, em grau de maior complexidade. Supervisão de
unidades de trabalho ou de equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Técnico de Economia e Finanças A. e
outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Técnico de
Economia e Finanças A e outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Técnico de Economia e Finanças C.
CLASSE: TÉCNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS A
Código: TC-502.20.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Pesquisa e execução de serviços relacionados com a economia nacional e, de modo particular,
com finanças. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores
auxiliares.
Tarefas Típicas: Pesquisas e análises económicas nacionais e internacionais
sobre vários aspectos de finanças; estudos e recomendações em campos como
normas de tributação (incluindo impostos de renda, de propriedade e outros),
despesas públicas e finanças (incluindo pressões inflacionárias e empréstimos
e concessões internacionais), moeda corrente, controle de preços, taxas de
juros e balanço de pagamento; administração e controle de sistemas bancários;

GRUPO OCUPACIONAL: ENGENHARIA E ARQUITETURA

Código: TC-601
Características Especiais: Atividades de interesse social e humano relativas ao aproveitamento e utilização dos recursos naturais e ã execução de
obras que tenham caráter técnico, artístico ou monumental.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais especificas. O exercício do cargo pode exigir do funcionário viagens a diversos pontos do país.
CLASSE: ARQUITETO C
Código: TC-601.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Arquiteto B.
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Arquiteto B e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Arquiteto B
ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: ARQUITETO B
Código: TC-601.21-B
das Atribuições e Rfcsponsabílidades:

Descrição SmíéfYqa
Chefia e
execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Arquiteto A,
em grau de maior complexidade. Supervisão de unidades de trabalho ou
de equipes de servidores auxiliares.
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Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Arquiteto A, e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Arquiteto A
e outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Arquiteto C.

Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Engenheiro A e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Engenheiro A
ou outra forma legal de provimento.

CLASSE: ARQUITETO A
Código: TC-601.20.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Estudo, projeto,
direção, fiscalização e construção de obras executadas direta ou indiretamente
pela União, especialmente as que tenham caráter artístico ou monumental.
Elaboração de normas para a administração e conservação de próprios
artísticos nacionais. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: estudo, projeto, direção, fiscalização, construção e restauração de edifícios com todas as suas obras complementares e de obras
que tenham caráter essencialmente artístico ou monumental: projeto, direção
e fiscalização dos serviços de urbanismo, das obras de arquitetura paisagística
e das obras de grande decoração arquitetônica; arquitetura legal; perícias e
arbitramentos; laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios
periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais; Nível de instrução e idade: na forma das
instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra fornia
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Arquiteto B.
SÉRIE DE CLASSES: ENGENHEIRO
Código: TC-602
Características Especiais: Atividades de interesse social e humano que
importem na realização dos seguintes empreendimentos: aproveitamento c
utilização de recursos naturais; meios de locomoção e comunicação; edificações, serviços e equipamento, urbano, rurais e regionais, nos seus aspectos
técnicos e artísticos; instalações; meios de acesso a costas, cursos e massas
de água e extensões terrestres; desenvolvimento industrial.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais especificas. O exercício
do cargo pode exigir do funcionário viagens constantes a diversos pontos
do país.

CLASSE: ENGENHEIRO À
Código: TC-602.21.A
Descrição Sintética* das Atribuições c Rcsponsnbilidades: planejamento ou
projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvolvimento dn produção; estudos,
projeíos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
pesquisas, experimentação e ensaios; fiscalização, direção e execuçiío de obras
c serviços técnicos; produção técnica especializada. Orientação e revisão das
atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Trabalhos topográficos c geodésicos. Estudo, projeto,
direção, fiscalização e construção de: edifícios, com todas as suas obras complementares: c.stradas de rodagem e de ferro; obras de captação e abastecimento
de água; obras de drenagem c irrigação; obras destinadas ao aproveitamento
•de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; obras concernentes
a portos, rios, canais e aeroportos. Estudo do saneamento urbano e rural;
projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; engenharia legal;
perícias e arbitramentos; laudos c pareceres sobre assuntos da especialidade;
fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios
periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Engenheiro B.
SÉRIE DE CLASSES:

ENGENHEIRO DE MINAS E METALURGIA
Código: TC-603

Características Especiais: Atividades próprias dos Engenheiros, relativas
a preservação e exploração das riquezas minerais do País.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício
do cargo pode exigir a permanência fora da sede ou viagens constantes.
CLASSE: ENGENHEIRO DE MINAS E METALURGIA B

CLASSE: ENGENHEIRO B
Código: TC-602.22.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Engenheiro A,
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.

Código: TC-603.22.B
•Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Engenheiro de
Minas e Metalurgia A, em grau de maior relevância e complexidade. Asses.soramento.
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Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de. no mínimo, doisanos de efetivo exercício na classe de Engenheiro de Minas e Metalurgia A
e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Engenheiro de
Minas e Metalurgia A ou outra forma legal de provimento.

CLASSE: ENGENHEIRO DE PORTOS, RIOS E CANAIS A

CLASSE: ENGENHEIRO DE MINAS E METALURGIA A
Código: TC-603.21.A
Descrição Sintética das Atribuições c Responsabilidades: Planejamentos ou
projetos, em geral; estudos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres
e divulgação técnica; pesquisas, experimentação e ensaios; fiscalização, direçÊío
e execução de obras e serviços técnicos; produção técnica especializada.
Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Estudo da Geologia económica e pesquisas de riquezas
minerais; pesquisa, localização, prospecção e valorização de jazidas minerais;
estudo, projeto, execução, direção e fiscalização de serviços de exploração de
minas e de serviços da indústria metalúrgica; engenharia legal, relacionada
com a sua especialidade; vistorias e arbitramentos; laudos c pareceres; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios
periódicos e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma,
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Engenheiro de Minas e Metalurgia B.
SÉRIE DE CLASSES: ENGENHEIRO DE PORTOS, RIOS E CANAIS
Código: TC-604
Características Especiais: Atividades próprias dos Engenheiros relativas ao
melhoramento das condições de navegação marítima ou interior.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício decargo pode exigir a permanência fora de sede ou viagens constantes.

Código: TC-604.21.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidade*: Planejamento ou
projetos, em geral; estudos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres
e divulgação técnica; pesquisas, experimentação e ensaios; fiscalização, direção,
execução de obras e serviços técnicos; produção técnica especializada.
Tarefas Típicas: Projeção, direção, fiscalização e construção de obras
públicas, tais como: cais de proteção, cais acostável, canais de irrigaçãc
e pontes sobre rios; acompanhamento da construção de estaleiros ou oficinas
de construção naval, bem como de todas as demais construções que se relacionem com os serviços c desenvolvimento dos portos, que forem executadas
ou fiscalizadas pela repartição competente; estudos dos materiais usados em
construções hidráulicas, marítimas e fluviais; execução de obras de melhoramento de portos e vias navegáveis; fiscalização da exploração dos portos e
vias navegáveis; serviço de dragagem para impedir depósitos em cais ou
praia de desembarque; estudos sobre regime do litoral e das vias navegáveis;
medição de descargas e cálculo de bacia hidrológica; observações e estudos
topo-hidrográficos; pesquisas sobre sesmarias; determinação da posição de
terrenos de marinha para fins de aforamento, delimitação das áreas e avivainento de rumos de terrenos interiores; determinação de preamar médio de 1931;
orientação e execução de vistorias e arbitramentos; laudos e pareceres sobre
assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; c tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras de concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Engenheiro de Portos, Rios e Canais B.
SÉRIE DE CLASSES:

ENGENHEIRO TECNOLOGISTA

Código: TC-605
Características Especiais: Atividades próprias dos Engenheiros relativas
à proteção e ao aperfeiçoamento da técnica e da indústria nacionais, especialmente no que se refere ao seu aspecto físico-mecânico.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.

CLASSE: ENGENHEIRO DE PORTOS, RIOS E CANAIS B
Código: TC-604.22.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento.
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Engenheira
de Portos, Rios e Canais A, em grau de maior relevância e complexidade.
Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no minimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Engenheiro de Portos, Rios e Canais A
e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Engenheiro
de Portos, Rios e Canais A ou outra forma legal de provimento.

CLASSE: ENGENHEIRO TECNOLOGISTA B
Código: TC-605.22.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Engenheiro
Tecnologista À, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Engenheiro Tecnologista A e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Engenheiro
Tecnologista A ou outra forma legal de provimento.
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CLASSE: ENGENHEIRO TECNOLOGISTA A
Código: TC-605.21.A
Descrição Sintética cias Atribuições e Responsabilidades: Planejamento,
ou projetos, em geral, estudos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; pesquisas, experimentação e ensaios; fiscalização,
direção e execução de obras e serviços técnicos; produção técnica especializada .
Tarefas Típicas: Pesquisas de novos produtos, de novas técnicas 0:1.
de novos processos de fabricação; estudo para o estabelecimento de
normas especificas e aperfeiçoamento de métodos de ensaios; pesquisas
de substâncias de origem nacional para substituir outras importadas; estudos sobre as matérias-primas empregadas e os produtos obtidos na indústria têxtil; análises físicas de gases, minérios e outras matérias inorgânicas; estudos sobre combustíveis nacionais, sólidos, líquidos e gasosos, bem
como sobre motores térmicos em que possam eles ser aproveitados; pesquisas
sobre aproveitamento e ensaio sobre beneficiamento de minérios; coleta e
preparação de amostras de minérios beneficiados para ensaios tecnológicos;,
orientação técnica à indústria de minérios; estudos sobre produtos metalúrgicos mais adaptáveis às necessidades nacionais e sobre processos
de fabricação mais adequados; investigações de interesse para a indústria
de construção (agressividade de água do mar sobre o concreto fabricado com cimento comum etc.); estudos relativos aos melhores e mais
racionais processos construtivos; ensaios tecnológicos relativos à construção, tais como: mecânica do solo, fundações, edifícios, barragens, resistência de matérias; aferição e calibração de medidas e instrumentos de
medir bem como de aparelhos elétricos para o mesmo fim; medição de reservatórios para armazenamento de produtos líquidos derivados do petróleo;
avaliamento e medição de carregamentos sólidos; líquidos e gasosos dos
combustíveis importados a granel; orientação técnica a estudantes e estagiários; trabalhos de rotina na aplicação de processos já conhecidos para determinação de características de produtos; perícias, vistorias e exames de máquinas e aparelhos fabricados pelas indústrias, para verificação de seu enquadramento nas normas da A. B. N. T. (Associação Brasileira de Normas
Técnicas); laudos; pareceres em processos fiscais que versarem sobre a fabricação de máquinas, aparelhos, motores, ferramentas ou caldeiras destinados à indústria ou à agricultura; pareceres técnicos sobre pedido de privilégios de patentes, sobre aprovação de minerais e sobre classificação de mercadorias; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração derelatórios periódicos, e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público ou outra fornia
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Engenheiro-Tecnologista B.
GRUPO OCUPACIONAL: FARMÁCIA
Código: TC-700
Características Especiais: Atividades relacionadas com a farmacologia,
higiene e legislação farmacêutica, tendo em vista a manipulação de drogas, o,,
aviamento de receituário médico e a fiscalização do exercício da profissão c
dos produtos farmacêuticos.

SÉRIE DE CLASSES:

FARMACÊUTICO

Código: TC-701
Características Especiais: Manipulação farmacêutica e aviamento do receituário médico, venda e distribuição de drogas no serviço público, fiscalização do exercício da profissão e dos produtos farmacêuticos.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.
CLASSE: FARMACÊUTICO C
Código: TC-701.22. C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Farmacêutico B, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Farmacêutico B e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Farmacêutico
B ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: FARMACÊUTICO B
Código: TC-701.21. B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Chefia e execução .
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Farmacêutico A, em grau de maior complexidade. Supervisão de unidades de trabalho
ou de equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Farmacêutico A, e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Farmacêutico A
e outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Farmacêutico C.
CLASSE: FARMACÊUTICO A
Código: TC-701.20. A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Atividades relacionadas com a manipulação farmacêutica e o aviamento do receituário médico: recebimento, registro, preparação, rotulagem, classificação, guarda; venda
e distribuição de drogas e medicamentos; fiscalização de farmácias, drogarias,
depósitos de drogas, laboratórios e ervanários. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Orientação e revisão da manipulação farmacêutica e do
aviamento do receituário médico, compreendendo requisição, exames, conferências registros, classificação e guarda de medicamentos, drogas e matérias-primas' preparação e esterilização de vidros e de utensílios empregados; controle
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de receitas e serviços de rotulagem, realizando periodicamente o balanço de
entorpecentes e de barbitúricos; venda e distribuição de drogas e de medicamentos; fiscalização do exercício da profissão de Farmacêutico em suas várias
modalidades: fabricação, manipulação e comércio de drogas, plantas medicinais, especialidades farmacêuticas, antisséticos, desinfetantes, produtos biológicos, químico-farmacêuticos, de higiene e quaisquer outras substâncias que interessem à saúde pública; fiscalização de farmácias, drogarias, depósitos de drogas, ervanários e laboratórios, no tocante a licenciamento, revalidação ou cassação; organização e permanente atualização do fichário de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo registro permanente do estoque de
drogas; verificações sobre fermentos, antibióticos e outros produtos de conservação limitada, a fim de constatar se estão dentro dos respectivos prazos
de validade; exame de produtos farmacêuticos nos armazéns da Alfândega para
apreensão ou inutilização, quando for o caso; apreensão de quaisquer drogas,
produtos e substâncias, quando se apresentarem adulterados; pareceres sobre
licença de novos produtos farmacêuticos, modificação de fórmulas de produtos já licenciados, revalidação de suas licenças; pareceres em processos referentes à originalidade, utilidade e nocividade, do ponto de vista farmacotécnico,
de aparelhos ou dispositivos em curso de registro de patente de invenção ou
aperfeiçoamento; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento; Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a ciasse de Farmacêutico B.

GRUPO OCUPACIONAL: MEDICINA
Código:

TC-800

Características Especiais: Atividades relacionadas com a etiologia, patologia, terapêutica, profilaxia e biologia gerais, tendo em vista, sobretudo, a clinica médico-cirúrgica-geral ou especializada, a defesa da saúde pública e das
coletividades trabalhadoras, a perícia para fins administrativos e jurídico-legais,
a investigação e a pesquisa científicas no setor da medicina e campos correlatos, a fiscalização do exercício da profissão e atividades afins ou auxiliares.
SÉRIE DE CLASSES:

MÉDICO

Código: TC-801
Caracterisfcas Especiais: Atividades médicas relativas à defesa e proteção da saúde individual, perícia médico-administrativa e fiscalização do exercício da medicina e atividades afins.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício
do cargo pode exigir viagens a diversos pontos do país.
CLASSE: MÉDICO B
Código: TC-801.22. B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades:
chefia e execuçãg.

Assessoramento,

Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Médico A,
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Médico À e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Médico A ou
outra forma legal de provimento.
CLASSE: MÉDICO A
Código: TC-801.21. A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Trabalhos específicos da profissão, relacionados com a defesa e proteção da saúde individual,
a perícia médico-administrativa e a fiscalização do exercício da medicina e de
atividades afins. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores
auxiliares.
Tarefas Típicas: Exames médicos em ambulatórios, hospitais e clínicas,
formulação de diagnósticos, tratamento ou indicação de terapêutica; socorros
de urgência; execução de intervenções cirúrgicas ou auxílio nessas intervenções; assistência médico-cirúrgica a imigrantes alojados em hospedarias próprias;
manejo de aparelhos de Raio X para obtenção de radiografia, radioscopias e
tomografias, com fins terapêuticos e de elucidação de diagnósticos; execução
e interpretação de provas radiográficas e radiológicas; pesquisas de campo ou
de laboratório para complementação de trabalhos e observações; estudos sobre
problemas económico-sociais de alimentação, organizando, orientando e realizando inquéritos sobre nutrição; inspeção do estado de conservação de géneros
alimentícios; fiscalização do receituário de entorpecentes aviados pelas farmácias, ministrados pelos médicos ou manipulados pelos laboratórios; visitas domicilares, por determinação superior, para verificação de diagnósticos constantes
de receituário de entorpecentes; atendimento a funcionários na repartição ou
no domicílio, para efeito de justificação de faltas ao serviço, concessão de
licenças para tratamento de saúde de doença em pessoa da família, para repouso
à gestante, posse e aposentadoria; participação em junta médica para fins de
posse, licenças, aposentadoria, controle de absenteísmo de servidores e elucidação de casos de suspeita de viciados em entorpecentes e outros; exame clínico dos alunos de estabelecimento oficial de ensino, para fins de matrícula,
renovação de matrícula, justificação de faltas às aulas, inclusive às de educação
física; imunização periódica dos alunos de estabelecimento de ensino; informação e prestação de esclarecimentos sobre laudos médicos; informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos
de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Médico B.
SÉRIE DE CLASSES:

MÉDICO LEGISTA

Código: TC-802
Características Especiais: Atividades médicas relacionadas com a perícia
para fins jurídico-legais.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício do cargo pode exigir viagens constantes ou permanência fora da sede.
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MÉDICO LEGISTA B

Código: TC-802.22.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho artibuídos ao Médico Legista A, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Médico Legista A e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Médico Legista A ou outra forma legal de provimento.
CLASSE:

MÉDICO LEGISTA A

Código: TC-802.21.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Trabalhos específicos da profissão, relacionados com a perícia para fins jurídico-legais, tais
como autópsias, exames clínicos, de laboratório, radiológicos e outros, visando
à elucidação de crimes, suicídios, acidentes e lesões corporais. Orientação e
revisão dasl atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Autópsias, exames clínicos, de laboratórios, radiológicos
e outros, visando à elucidação de crimes, suicídios, acidentes e lesões corporais:
perícias toxicológicas e exames radiográficos e radiológicos quer no vivo, quer
em cadáveres, com interpretações e laudos correspondentes; execução, orientação e revisão de perícias médico-legais no indivíduo vivo ou morto; colaboração subsidiária na feitura de leis com a discussão dos assuntos médicos de
sua especialização, informações e esclarecimentos sobre laudos médico-legais;
pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos- e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Médico Legista B.
SÉRIE DE CLASSES: MÉDICO PSIQUIATRA
Código ;TC-803
Características Especiais: Atividades médicas relativas à prevenção e ao
tratamento das doenças mentais.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício do cargo pode exigir viagens constantes ou permanência fora da sede.
CLASSE:

MÉDICO PSIQUIATRA B

Código: TC-803.22.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades:
chefia e execução.

Assessoramento,

Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Médico Psiquiatra A, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Médico Psiquiatra A e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Médico Psiquiatra A ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: MÉDICO PSIQUIATRA A
Código: TC-803.21.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Trabalhos espefícos da profissão, relacionados com a prestação de assistência psiquiátrica e
de higiene mental. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Exames médicos de doentes mentais em ambulatórios,
hospitais e clínicas especializadas; diagnóstico e tratamento ou indicação de
terapia; inquéritos e investigações sobre a incidência e profilaxia de doenças
mentais; pesquisas, estudos e observações sobre a neuropatologia das afecções
nervosas e mentais; exames histopatológicos de peças cirúrgicas (necropsia para
fins psiquiátricos); inspeção de estabelecimentos psiquiátricos públicos e particulares, bem como prestação' de assistência técnica; informações e esclarecimentos sobre laudos psiquiátricos; informações, laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades;
elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de médico Psiquiatra B.
SÉRIE DE CLASSES:

MÉDICO PUERICULTOR

Código: TC-804
Características Especiais: Atividades médicas relativas à defesa e à proteção da saúde da criança.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais especificas. O exercício
do cargo pode exigir viagens constantes ou permanência fora da sede.
CLASSE:

MÉDICO PUERICULTOR B

Código: TC-804.22. B
Descnção Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Médico Puericultor A, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Médico Puericultor A e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Médico Puericultor A ou outra forma legal de provimento.
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CLASSE: MÉDICO SANITARISTA A
CLASSE:

MÉDICO PUERICULTOR A

Código: TC-804.21.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Trabalhos específicos da profissão, relacionados com a defesa e a proteção da saúde da criança: assistência médico-cirúrgica à maternidade, à infância e à adolescência;
higiene do puerpério; higiene e alimentação da criança, em particular, do lactante; patologia médica e cirúrgica da criança. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Exames médicos de crianças e de adolescentes, em ambulatórios, enfermarias, hospitais e clínicas especializadas; diagnóstico e tratamento ou indicação de terapia; execução de intervenções cirúrgicas em crianças
e adolescentes ou prestação de auxílio nessas intervenções; planos para a organização de serviços em estabelecimentos destinados à proteção da maternidade,
da infância e da adolescência; visitas a estabelecimentos assistenciais com a
finalidade de orientá-los tecnicamente; colaboração nn orientação e funcionamento das entidades de proteção materno-infantil em todo o País, realizando,
quando necessário, viagens a diversos pontos do território nacional; pareceres sobre a organização, ampliação ou reforma dos serviços de proteção à maternidade, à infância e à adolescência; auxílios financeiros; opinar sobre a concessão e verificar sua aplicação; pareceres e informações em processos relacionados com a proteção social da maternidade, da infância e da adolescência;
laudos; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de
relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução c idade: na forma das instruções reguladoras de concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Médico Pucricultor B.
SÉRIE DE CLASSES: MÉDICO SANITARISTA
Código: TC-805
Características Especiais: Atividades médicas relativas à defesa e proteção das coletividades humanas contra as moléstias epidêmicas, endémicas e
infecto-contagiosas, bem como estabelecimento de condições favoráveis de higiene
pública.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício do cargo pode exigir a permanência fora da sede ou viagens constantes.
CLASSE: MÉDICO SANITARISTA B
Código: TC-805.22. B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Médico
Sanitarista A, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Médico Sanitarista A e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Médico Sanitarista A ou outra forma legal de provimento.

Código: TC-805.21.A
Descrição Sintética das Atribuições c Rcsponsabilidades: Trabalhos específicos da profissão, relacionados com o estabelecimento de condições favoráveis de saúde pública, através de defesa e proteção das coletividades humanas
contra as moléstias epidêmicas, endémicas, infecto-contagiosas e outras. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Orientação e revisão de estudos, pesquisas e investigações
sobre epidemiologia, profilaxia e terapêutica das enfermidades em geral e,
particularmente, das moléstias infecto-contagiosas; orientação de atividades de
educação sanitária e de sua propaganda; inspeção periódica de instituições
médico-sanitárias, hospitalares e para-hospitalarcs no território nacional; inquéritos epidemiológicos: verificação, registro e tratamento de doentes, com instituição de quarentena; profilaxia de portos e aeroportos: desratização, desinfecção
e imunização contra varíola, cólera, febre tifóide e outras moléstias; profilaxia
das embarcações e aeronaves procedentes do estrangeiro; exames, para fins
profiláticos, de tripulantes doentes, para fornecimento de guia de desembarque;
laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados
estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas
.semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação cm concurso público, ou outra forma
.legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Médico Sanitarista B.
SÉRIE DE CLASSES: MÉDICO DO TRABALHO
'Código: TC-806
Características Especiais: Atividades médicas relativas à defesa e à proteção dos trabalhadores contra tecnopatias, intoxicações profissionais e acidentes
do trabalho.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício
do cargo pode exigir viagens frequentes.
CLASSE: MÉDICO DO TRABALHO B
Código: TC-806.22.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Médico do
Trabalho A, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Médico do Trabalho A e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Médico do Trabalho A ou outra forma legal de provimento.

CLASSE: MÉDICO DO TRABALHO A

CLASSE: CIRURGIÃO-DENTISTA C

Código: TC-806.21.A

Código: TC-901.22.C

Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Trabalhos específicos da profissão, relacionados cora a defesa e a proteção dos trabalhadores
contra as tecnopatias, as intoxicações profissionais e os acidentes do trabalho.
Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Exames médicos para constatação, ou não, de doenças
profissionais; exames clínicos em menores para fornecimento de carteira profissional; exames em gestantes operárias, comerciarias e professores particulares
para a determinação da licença no período de proteção à maternidade; defesa
e proteção dos trabalhadores contra as tecnopatias, intoxicações profissionais e
acidentes do trabalho; visitas de inspeção a locais de trabalho industrial c
comercial, a fim de verificar a proteção ao trabalhador; classificação dos graus
de insalubridade dos locais de trabalho para posteriores providências; determinação de medidas a serem observadas para: 1) melhorar as condições e
ambientes de trabalho; 2) eliminar ou reduzir a insalubridade dos locais detrabalho; 3) proteger os operários contra os riscos de acidentes de trabalho;
viagens de inspeção nos Estados e apresentação dos respectivos relatórios;
realização de campanhas educativas dos trabalhadores, a fim de reduzir a
incidência de acidentes e de doenças profissionais; laudos; elaboração de exposições de motivos dentro dos princípios da Legislação Trabalhista Nacional,
no tocante à medicina do trabalho; pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de
relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.

Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao CirurgiãoDentista B', em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Cirurgião-Dentista B e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Cirurgião-Dentista
B ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: CIRURGIÃO-DENTISTA B
Código: TC-901.21.B

Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.

Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao CirurgiãoDentista A, em grau de maior complexidade. Supervisão de unidade de trabalho
ou de equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Cirurgião-Dentista A, e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Cirurgião-Dentista
A e outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Cirurgião-Dentista C.

Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.

CLASSE: CIRURGIÃO-DENTISTA A

Promoção: Para a classe de Médico do Trabalho B.
Código: TC-901.20.A
GRUPO OCUPACIONAL: ODONTOLOGIA
Código: TC-900
Características Especiais: Atividades relativas ã etiologia, patologia, terá-pêutica e biologia buco-dentais, tendo em vista, sobretudo, a clínica e a cirurgiageral ou especializada, a perícia odontológica para fins administrativos e,,
eventualmente, jurídico-legais.
SÉRIE DE CLASSES: CIRURGIÃO-DENTISTA
Código: TC-901
Características Especiais: Atividades relativas à assistência bucodentária, à
perícia odonto-administrativa e odonto-legal, bem como a fiscalização do exercício da profissão de dentista e do uso de entorpecentes e de preparados,
farmacêuticos empregados em odonto'ogia.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.

Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Trabalhos relacionados com a assistência buco-dentária, a perícia odonto-administrativa e odontolegal . Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Estomatologia maxilar e dentária; exame da boca e dos
dentes dos pacientes;
pesquisas de focos dentários; diagnóstico e determinação
do tratamento; clín : ca buco-dentária: extrações de dentes e de raízes, obturações,
tratamento de canais, de abcessos e fístulas, curativos em geral; profilaxia
buco-dentária: limpeza de dentes, avulsão de tártaros, radiografias dentárias e
respectivos diagnósticos; cirurgia buco-dentária e pequenas intervenções; cirurgia
plástica; prótese buco-dentária; aplicações de fisioterapia (raios infra-vermelhos
e ondas curtas); odonto-pediatria; estudos e pesquisas sobre a prevenção da
cárie dentária e a devida assistência, viagens de inspeção a escolas, fábricas
e oficinas; fiscalização do exercício da profissão de dentista e de protético;
organização do cadastro dessas profissões; fiscalização dos gabinetes de prótese
dentária, dos estabelecimentos de artigos odontológicos e do uso de entorpecentes
nas clinicas dentárias; exames dentários para fins de posse e de licença; exames
dentários periódicos em servidores, suas famílias e escolares; assistência bucodentária aos doentes mentais; perícias odonto-legais; laudos; pareceres sobre:
1) o exercício da odontologia e da prótese-dentária; 2) o licenciamento dos
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gabinetes de prótese dentária; 3) originalidade, utilidade e nocividade de medicamentos e aparelhos de uso odontológioo, em processo de registro de patente;
4) o licenciamento de preparados farmacêuticos usados em odontologia; 5) ligas
e metais preciosos destinados ao confecionamento de aparelhos protéticos e
demais assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas
atividades; elaboração de relatórios periódicos; e 'tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Níveis de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Cirurgião-Dentista B.

SÉRIE DE CLASSES: VETERINÁRIO
Código: TC-1001
Características Especiais: Atividades responsáveis pelo desenvolvimento da
produção animal e intimamente relacionadas com os problemas de saúde pública.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais especificas. O exercício
do cargo pode exigir a permanência fora da sede.

CLASSE: VETERINÁRIO C
Código: TC-1001.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidadcs: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Veterinário B,
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Veterinário B e outras exigências legais .
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Veterinário B,
ou outra forma legal de provimento.

CLASSE: VETERINÁRIO B
Código: TC-1001.21.B
Descrição (Smíéííca cias Atribuições e Rcsponsabilidades: Chefia e execução.
Tareias Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Veterinário
A. em grau de maior complexidade. Supervisão de unidades de trabalho ou de
equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mín : mo, dois anos
de efetivo exercício na classe de Veterinário A e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Veterinário A e
outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Veterinário C,
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CLASSE: VETERINÁRIO A
Código: TC-1001.20.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Pesquisa e investigação científica no campo da biologia e da patologia animais. Defesa sanitária
e proteção da pecuária. Fiscalização da indústria e do comércio de produtos de
origem animal. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores
auxiliares.
Tarefas Típicas: Prática da clínica de animais em todas as suas modalidades;
direção de hospital para animais; assistência médica aos animais utilizados em
medicina experimental; direção técnico-sanitária dos estabelecimentos e serviço
de proteção e de experimentação que mantenham, a qualquer título, animais ou
produtos de origem animal; planejamento, direção, coordenação, execução e
controle da assistência técnico-sanitária aos animais, sob qualquer título; inspeção
e fiscalização, sob os pontos de vista higiénico, sanitário e tecnológico dos
produtos de origem animal, dos locais de produção, manipulação, armazenagem
e comercialização; identificação de defeitos, vícios, acidentes e doenças, peritagem
e exames técnicos sobre animais e seus produtos, em questões judiciais; perícias,
exames e pesquisas com a finalidade de apurar fraude ou intervenção dolosa
nos animais inscritos nas competições desportivas e nas exposições pecuárias;
ensino, planejamento, direção, coordenação, execução técnica e controle da
inseminação artificial; pesquisa, planejamento, direção técnica, fomento, orientação, execução e controle de quaisquer trabalhos relativos a produção e
indústria animal, inclusive os de caça e pesca; estudo e aplicação de medidas
de saúde pública no tocante às doenças de animais e transmissíveis ao homem;
avaliação e peritagem, assim como planejamento, supervisão e orientação de
crédito e de seguro a empresas agropecuárias; padronização e classificação de
produtos de origem animal: responsabilidade pelas fórmulas, preparação e fiscalização de rações para animais; exames zootécnicos dos animais para efeito de
inscrição na Sociedade de Registros Genealógicos; exames tecnológicos e sanitários de subprodutos da indústria animal; pesquisas e trabalhos ligados ã
biologia geral, à zoologia e à zootecnia, bem como à bromatologia animal:
defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais
silvestres, bem assim de seus produtos; estudos e organização de trabalhos,
obrigatoriamente em conjunto com economista ou estatístico, sobre economia
e estatística ligados a atividades atribuídas aos veterinários; organização da
educação rural, relativa à pecuária; laudos e pareceres sobre assuntos de sua
especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração
de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Especializações: Inspeção de Produtos de Origem Animal: Inspeção «ante
mortem», compreendendo o exame clínico, biológico e outros dos animais a serem
abatidos; inspeção «post mortem», compreendendo o exame de todos os órgãos
e tecidos dos animais abatidos, da cabeça, cavidade torácica e abdominal,
carcaça, sangue, gânglios; inspeção sanitária de carne, do leite, do pescado e de
seus derivados, compreendendo o exame dos caracteres físicos e químicos dos
produtos, condições higiénicas de produção, acondicionamento e transporte.
Biologia: Estudos e pesquisas sobre as doenças produzidas por virus e por
parasitas, sobre zoonoses produzidas por bactérias e sobre as doenças das aves
domésticas; pesquisas no campo da anatomia e da fisiologia patológicas, visando
principalmente às doenças que ocorrem nos animais domésticos; estabelecimento
de bases científicas para o combate às zoonoses produzidas por virus e por
bactérias aos endo e ecto-parasitos às doenças por eles determinadas e às doenças
das aves; estudo de imunologia no tratamento e diagnóstico das doenças animais;
exames de laboratórios e necrópsias necessários ao esclarecimento de diagnósticos
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clínicos: exames histopatológicos; preparação de meios de cultura; estudo e
padronização de preparo e exame da pureza e da eficiência de produtos, soros
e vacinas, empregados no tratamento e na profilaxia das doenças causadas por
virus e bactérias; elaboração de produtos biológicos para a profilaxia c o tratamento as moléstias produzidas por virus e bactérias, das doenças parasitárias,
e para tratamento das doenças das aves; premunição contra a piroplasmose e a
anaplasmose de reprodutores bovinos importados; estudos sobre a composição
química dos produtos terapêuticos de uso veterinário, do ponto de vista químico
e fisiológico, de plantas tóxicas c medicamentosas; estudos e experiências relativas à criação e à alimentação de pequenos animais de laboratório; exames e
experiências químicas de maneira geral.
Sanitarista: Estudos, pesquisas e investigações sobre a epidemiologia, profilaxia e terapêutica das moléstias animais; planejamento e execução de medidas
de defesa sanitária animal; diagnósticos e necrópsias de animais; controle da
importação e da exportação de animais vivos; assistência veterinária aos rebanhos; preparo, orientação, fiscalização e desinfecção de veículos utilizados no
transporte de animais ou de forragens; visitas de inspeção a propriedades rurais.
Zootecnista: criação de animais domésticos para reprodução e aproveitamento (eqiiinocultura, bovinocultura. suinocultura, ovicultura, avicultura, cunicultura, apicultura, sericicultura e outras); seleção, aclimação, cruzamento de
raças e inseminação artificial para melhoria genética dos rebanhos; arraçoamento
e balanceamento da alimentação com o objetivo de obter melhor desenvolvimento
e produtividade dos animais domésticos; formação de pastagens e plantas
forrageiras adequadas à alimentação dos animais domésticos; assistência técnica
aos criadores em todas as questões relacionadas com a produção, criação e
exploração de animais domésticos.
Qualificações Essenciais: Nivel de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Veterinário B.
SÉRIE DE CLASSES: METEOROLOGISTA

Código: TC-1100
Características Especiais: Atividades técnicas relativas à Meteorologia.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais especificas. O exercício
do cargo pode determinar viagens ou inspeções fora da sede.
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CLASSE: METEOROLOGISTA A

Código: TC-1101.19.À
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Pesquisas, investigações científicas e trabalhos gerais ou especializados relativos à Meteorologia.
Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Previsão meteorológica; elaboração de instruções técnicas;
verificação de toda a produção analógica e climatológica dos auxiliares; fiscalização das transmissões feitas pelas estações de rádio sobre observações
realizadas e destinadas aos navios cm alto mar; controle das mensagens e dos
registros correspondentes; elaboração de modelos de cadernetas e de mapas
meteorológicos; recomendações quanto à criação ou extinção de Estações e
Portos; montagens de estações e de aparelhos meteorológicos; pareceres sobre
assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções
reguladoras do concurso, respeitada legislação especifica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Meteorologista B.

GRUPO OCUPACIONAL: ENFERMAGEM
Código: TC-1200
Características Especiais: Atividades técnicas relativas ao cuidado dos
enfermos, à educação sanitária ou à saúde pública.
SÉRIE DE CLASSES: ENFERMEIRO
Código: TC-1201
Características Especiais: Atividades técnicas específicas da profissão em
unidades médico-hospitalares ou de saúde pública.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas. O exercício
do cargo pode determinar regime especial de trabalho e uso de uniforme.

CLASSE: METEOROLOGISTA B

CLASSE: ENFERMEIRO C

Código: TC-1101.20.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramenío,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Meteorologista A, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Meteorologista A e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Meteorologista A,
ou outra forma legal de provimento.

Código: TC-1201.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Enfermeiro B,
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Enfermeiro B e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Enfermeiro B,
ou outra forma legal de provimento.
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CLASSE: ENFERMEIRO B
SÉRIE DE CLASSES: ASSISTENTE SOCIAL
Código: TC-1201.21.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabil idades: Chefia e execução.
Tare/as Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Enfermeiro A,
em grau de maior complexidade. Supervisão de unidades de trabalho ou de
equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Enfermeiro A, e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Enfermeiro A e
outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Enfermeiro C.
CLASSE: ENFERMEIRO A
Código: TC-1201.20.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Observação,
cuidado e educação sanitária do doente, da gestante ou do acidentado; administração de medicamentos e tratamentos prescritos por médico; educação sanitária
do indivíduo, da família e outros grupos sociais para conservação e recuperação
da saúde c prevenção das doenças; aplicação de medidas destinadas ã prevenção
de doenças. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores
auxiliares.
Tarefas Típicas: Observância de prescrições médicas; prestação do auxílio
aos médicos nas intervenções cirúrgicas; preparo do campo operatório; esterilização do material em sala de operações; orientação dos serviços de higienização dos doentes; aplicação de fisioterapia, convulsoterapia, gasoterapia e
hidroterapia sob controle médico; orientação e revisão dos trabalhos do pessoal,
auxiliar nas unidades hospitalares, de saúde pública ou de educação sanitária
atinentes à limpeza, rouparia e alimentação; colaboração na parte administrativa
das unidades em que servir; avaliação do trabalho do pessoal de enfermagem;
pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos
de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Enfermeiro B.
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇO SOCIAL
Código: TC-1300
Características Especiais: Atividades técnicas, de caráter científico, relativas à melhoria das condições da vida humana em seus múltiplos aspectos.

Código: TC-1301
Características Especiais: Atividades que auxiliam os indivíduos, os grupos
c as comunidades a usarem suas próprias iniciativas no sentido de um maior
ajuste entre as necessidades do homem e seu meio ambiente.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.

,

CLASSE: ASSISTENTE SOCIAL C
Código: TC-1301.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Assistente
Social B, em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Assistente Social B e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Assistente
Social B ou outra forma legal de provimento.
CLASSE: ASSISTENTE SOCIAL B
Código: TC-1301.21.B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Assistente
Social A, em grau de maior complexidade. Supervisão de unidades de trabalho
ou de equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Assistente Social A, e outras exigências
legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Assistente
Social A e outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Assistente Social C.
CLASSE: ASSISTENTE SOCIAL A
Código: TC-1301.20.A
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Processos de Serviço Social: serviço social de caso, serviço social de grupo, desenvolvimento
e organização de comunidade — estudos, diagnóstico e tratamento. Orientação
e revisão das atividades de equipes de servidores auxiliares.
Tarefas Típicas: Orientação e coordenação de estudos, projetos e investigações sociais sobre as causas de desajustamentos sociais; cooperação com as
autoridades visando a medidas de alcance social; cooperação com as autoridades e instituições, na aplicação dos recursos correspondentes às necessidades
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dos indivíduos ou grupos desajustados; participação no desenvolvimento de
pesquisas médico-sociais; interpretação, junto ao médico, da situação social do
doente e de sua família, bem como dos problemas emocionais que se manifestarem, procurando extinguir as causas dos desajustamentos acarretados ou
agravados pela doença: planejamento de inquéritos sobre a situação social c
económica dos indivíduos e famílias ou outros grupos; planejamento de modelos
e de formulários; orientação aos Agentes Sociais quanto a atividades de investigações e pesquisa; registro dos casos investigados; supervisão da organização
de fichários e de registros de casos investigados; seleção de candidatos ao
amparo dos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada e a
cegos; investigações sobre a situação moral e económica de pessoas que desejam
receber ou adotar crianças; recolhimento de crianças abandonadas a asilos;
entrosamento do Serviço Social com as obras da comunidade; perícias, laudos
e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados estatísticos de suas atividades: elaboração de relatórios periódicos; e tarefas
semelhantes.

CLASSE: ESTATÍSTICO B

Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal do provimento.
Promoção: Para a classe de Assistente Social B.

GRUPO OCUPACIONAL: ESTATÍSTICA
Código: TC-1400
Características Especiais: Atividades técnicas relativas ao estudo dos fenómenos coletivos — económicos, sociais ou científicos.

SÉRIE DE CLASSES: ESTATÍSTICO
Código: TC-H01
Características Especiais: Atividades técnicas, específicas da profissão, auxiliares do estudo dos fenómenos coletivos — económicos, sociais ou científicos.
Período de Trabalho: Previsto em normas legais específicas.

CLASSE: ESTATÍSTICO C
Código: TC-1401.22.C
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Assessoramento,
chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalho atribuídos ao Estatístico B,
em grau de maior relevância e complexidade. Assessoramento.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Estatístico B e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Estatístico B ou
outra forma legal de provimento .

Código: TC-H01.21-B
Descrição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Chefia e execução.
Tarefas Típicas: Os mesmos tipos de trabalhos atribuídos ao Estatístico A,
em grau de maior complexidade. Supervisão de unidades de trabalho ou de
equipes de servidores auxiliares.
Qualificações Essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, dois
anos de efetivo exercício na classe de Estatístico A, e outras exigências legais.
Forma de Recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Estatístico A
e outras formas legais de provimento.
Promoção: Para a classe de Estatístico C.
CLASSE: ESTATÍSTICO A
Código: TC-1401.20.A
Desceição Sintética das Atribuições e Responsabilidades: Planejamento e
direção de pesquisas ou levantamentos estatísticos, de trabalhos de controle
estatístico de produção e de qualidade. Pesquisas e análises estatísticas. Padronização estatística. Orientação e revisão das atividades de equipes de servidores
auxiliares.
Tarefas Típicas: Elaboração de instruções técnicas quanto a uso dos
métodos estatísticos e a realização dos inquéritos ou pesquisas especiais; trabalhos expositivos ou analíticos sobre estatística; trabalhos que exijam apurações
especiais de vários elementos para atender a consultas; análise e crítica de
trabalhos estatísticos; elaboração de quadros, tabelas e mapas estatísticos; escrituração dos livros de registro ou controle estatístico criados em lei; perícias,
laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecimento de dados
estatísticos de suas atividades; elaboração de relatórios periódicos; e tarefas
semelhantes.
Qualificações Essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de Recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Promoção: Para a classe de Estatístico B.
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