
ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITOS GERAIS PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITOS 
GERAIS

PRÉ-REQUISITOS 
ESPECÍFICOS

ANALISTA DE SISTEMAS

Curso de graduação completo, com carga 
horária mínima fixada pelo MEC, em 
Ciências da Computação ou Ciências 
Exatas ou Engenharia da Computação ou 
Análise de Sistemas e ou em outras áreas 
de informática, ou de Tecnologia na área 
de informática. Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.

Acadêmica

Administrador
Curso de graduação completo em Administração com carga 
horária mínima fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Se for de interesse, a Unidade/Órgão poderá 
optar por teste de proficiência.  

Administração Hospitalar
curso de especialização em Administração Hospitalar com 
duração de, no mínimo, 360 horas, além de registro no 
órgão profissional.

Administrativa
Auditoria
Compras

Contábil/Financeiro 
Registro no Órgão Profissional. Curso específico na área de 
atuação

Recursos Humanos
Relações Internacionais proficiência em 1 ou mais línguas

*Secretariado Executivo registro em órgão profissional

ARQUITETO

Curso de graduação completo em 
Arquitetura, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática.

FUNÇÃO ATIVA

ANALISTA PARA ASSUNTOS 
ADMINISTRATIVOS

REESTRUTURAÇÃO DO PCF - NOVAS DENOMINAÇÕES PARA O RECONHECIMENTO DAS PROFISSÕES
GRUPO SUPERIOR

PROPOSTA DA UNIDADE/ÓRGÃOPROPOSTA DO DRH

Curso de graduação completo em qualquer 
área de formação, com carga horária 
mínima fixada pelo MEC. Conhecimento 
de nível intermediário em língua 
estrangeira. Conhecimento de informática



ASSISTENTE SOCIAL

Curso de graduação completo em Serviço 
Social, com carga horária mínima fixada 
pelo MEC.  Registro no órgão profissional. 
Língua estrangeira: necessidade e nível a 
depender da área de atuação. Se for de 
interesse, a Unidade/Órgão poderá optar 
por teste de proficiência.  Conhecimento 
de informática.

BIBLIOTECÁRIO

Curso de graduação completo em 
Biblioteconomia, com carga horária 
mínima fixada pelo MEC. Registro no 
órgão profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática. 

endodontia

bucomaxilar

CONTADOR

Curso de graduação completo em 
Contabilidade, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC. Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática.

Administração Hospitalar curso de especialização em Administração Hospitalar com 
duração de, no mínimo, 360 horas, além de registro no 
órgão profissional.

Enfermagem

CIRURGIÃO DENTISTA

Curso de graduação completo em 
Odontologia, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática.

ENFERMEIRO

Curso de graduação completo em 
Enfermagem, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática.  No caso do funcionário 
atuar na área de Administração 

     
   

      
       



Enfermagem do Trabalho
especialização em Enfermagem do Trabalho em nível de 
pós-graduação.

Civil formação em Engenharia Civil

Eletricista

Formação em Engenharia Elétrica. Curso específico na área 
de elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino e 
certificação em curso básico de segurança em eletricidade, 
conforme NR10, com carga horária de 40h, a depender da 
área de atuação.  A depender da necessidade da área de 
atuação, a Unidade/Órgão poderá exigir curso 
complementar de Segurança no Sistema Elétrico de 
Potência (SEP) e em suas proximidades, com carga horária 
mínima de 40 horas

Mecânico formação em Engenharia Mecânica
Orçamentista, Estruturas... (....)

Segurança do Trabalho especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, 
em nível de pós-graduação

Biólogo

Curso de graduação completo, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC, em História Natural ou Ciências 
Biológicas, em qualquer uma de suas especialidades, ou 
licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia. 
Registro no órgão profissional.

Biotério

Estatístico/Matemático
Curso de Graduação Completo em Ciências Matemáticas 
ou Bacharelado em Estatística, na modalidade presencial, 
com carga horária mínima fixada pelo MEC.

Físico Curso de graduação completo em Física, com carga horária 
mínima fixada pelo MEC. Registro no órgão profissional.

Geógrafo Curso de graduação completo em Geografia ou Geografia e 
História, com carga horária mínima fixada pelo MEC.

Geólogo Curso de graduação completo em Geologia, com carga 
horária mínima fixada pelo MEC

Químico
Curso de graduação completo em Química, com carga 
horária mínima fixada pelo MEC. Registro no órgão 
profissional.

Curso de graduação completo em 
Engenharia, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC. Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática. 

Curso de graduação completo com carga 
horária mínima fixada pelo MEC, 
específico da área de atuação, ou curso 
de graduação completo com carga 
horária mínima fixada pelo MEC, com 
curso de especialização completo na área 
de atuação, Dependendo da necessidade 
do laboratório, no caso de profissões 

    
    
     

        
     

      
 

ESPECIALISTA EM LABORATÓRIO

ENGENHEIRO
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Hospitalar, será exigido curso de 
especialização em Administração 
Hospitalar com duração de no mínimo 
360 horas; e  Registro no órgão 
profissional.



Proteção Radiológica

Curso de graduação completo, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC em Física ou Física Médica ou Química ou 
Engenharia ou Medicina ou Biologia ou Farmácia ou 
Medicina Veterinária ou Agronomia ou Odontologia ou 
Biofísica ou Geologia ou Tecnologia, que contemplem 
temas de radiações ionizantes. 6 (seis) meses de 
experiência comprovada na área de proteção radiológica; 
ou ter cursado disciplinas de pós-graduação que 
contemplem temas de radiações ionizantes e/ou das áreas 
de proteção radiológica e/ou física-médica, ou cursos de 
especialização e/ou extensão universitária e/ou 
aperfeiçoamento nessas áreas, que somem carga horária 
mínima de 100 horas; ou Certificação da qualificação de 
supervisor de rádio-proteção concedida pela CNEN em 
área(s) especifica(s) de interesse da Unidade (proteção 
radiológica ou física médica).

Zootecnista
Curso de graduação completo em Zootecnia, Agronomia ou 
Medicina Veterinária, com carga horária mínima fixada pelo 
MEC.

Conservação e Restauro
cursos técnicos e/ou específicos somando no mínimo 180 
horas, ou experiência comprovada na área de conservação e 
restauro de no mínimo 6 meses.

Documentação Museológica

Curso de Graduação Completo de Museologia, na 
modalidade presencial, específico da área de atuação, com 
carga horária mínima fixada pelo MEC, ou Curso de 
Graduação Completo, na modalidade presencial, com carga 
horária mínima fixada pelo MEC, com Curso de 
Especialização Completo na área de atuação, com carga 
horária mínima de 360 horas. Registro no Conselho 
Regional de Museologia.

Pesquisa/Apoio de Museu

Projetos de Exposição

Administração Hospitalar especialização em Administração Hospitalar com duração de 
no mínimo 360 horas. 

      
     

       
     

      
      

     
      

regulamentadas, registro no órgão 
profissional competente.  Língua 
estrangeira: necessidade e nível a 
depender da área de atuação. Se for de 
interesse, a Unidade/Órgão poderá optar 
por teste de proficiência.  Conhecimento 
de informática.

Curso de graduação completo, específico 
da área de atuação, com carga horária 
mínima fixada pelo MEC, ou curso de 
graduação completo, com carga horária 
mínima fixada pelo MEC, com curso de 
especialização completo na área de 
atuação, com duração de no mínimo 360 
horas.    Em se tratando de profissão 
regulamentada, apresentar registro no 
órgão profissional. Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática.

Ê

Curso de graduação completo, com carga 
horária mínima fixada pelo MEC, em 
Farmácia, em qualquer uma de suas 
especialidades.  Registro no órgão 
profissional  Língua estrangeira: 

       
       

      
    
  

ESPECIALISTA EM PESQUISA/APOIO 
DE MUSEU

  



FISIOTERAPEUTA

Curso de graduação completo em 
Fisioterapia, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área de 
atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática

FONOAUDIÓLOGO

Curso de graduação completo em 
Fonoaudiologia, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área de 
atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática

Clinico Geral

Medicina do Trabalho

especialização em Medicina do Trabalho em nível de pós-
graduação, ou portador de certificado de residência médica 
em área de concentração em saúde do trabalhador ou 
denominação equivalente, reconhecida pela Comissão 
Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, 
ambos ministrados por universidade ou faculdade que 
mantenha curso de graduação em medicina, com carga 
horária mínima fixada pelo MEC.

Obstetrícia

Pediatria

Urologia

Dermatologia

MÉDICO VETERINÁRIO

Curso de graduação completo em 
Medicina Veterinária, com carga horária 
mínima fixada pelo MEC. Registro no 
órgão profissional. Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área de 
atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência. Conhecimento de 
informática.

MÉDICO

FARMACÊUTICO

      
      

      
     

profissional. Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
Informática.  

Curso de graduação completo em 
Medicina, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área de 
atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática.  



NUTRICIONISTA

Curso de graduação completo em 
Nutrição, com carga horária mínima fixada 
pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área de 
atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática.

ORIENTADOR DE ARTE DRAMÁTICA

Curso de graduação completo, específico 
da área de atuação, com carga horária 
mínima fixada pelo MEC.  Língua 
estrangeira: necessidade e nível a 
depender da área de atuação. Se for de 
interesse, a Unidade/Órgão poderá optar 
por teste de proficiência.  Registro 
profissional no Ministério do Trabalho.

PROCURADOR

Curso de Graduação Completo em 
Direito, com carga horária mínima fixada 
pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área de 
atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência.  Conhecimento de 
informática.

PROFEI
Licenciatura em Pedagogia, com carga 
horária mínima fixada pelo MEC. 
Conhecimento de informática.

PROFEM

Curso de graduação completo, com carga 
horária mínima fixada pelo MEC, e 
licenciatura plena. 
Língua estrangeira: necessidade e nível a 
depender da área de atuação. Se for de 
interesse, a Unidade/Órgão poderá optar 
por teste de proficiência.
Conhecimento de informática.

PSICÓLOGO

Curso de graduação completo em 
Psicologia, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área de 
atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência. Conhecimento de 
informática.



TERAPEUTA OCUPACIONAL

Curso de graduação completo em Terapia 
Ocupacional, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC.  Registro no órgão 
profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área de 
atuação. Se for de interesse, a 
Unidade/Órgão poderá optar por teste de 
proficiência. Conhecimento de 
informática.

FOTÓGRAFO ESPECIALISTA Especialista em Laboratório * Fotografia
INSTRUTOR DE LÍNGUAS Educador
*Especialidade a ser reservada para extinção (2 servidores na função)

ADMINISTRADOR Especialidade do Analista p/Ass. Adm

Jornalismo
Editor
Produtor Visual
Webdesigner

AUDITOR Especialdade do Analista para Ass. 
Adm

BIÓLOGO Especialidade Esp. Laboratório

CENÓGRAFO/FIGURINISTA Reservar para extinção. Não tem mais 
ninguém atuando

CONCERTINO Estudo à parte
COPISTA E ARQUIVISTA MUSICAL Estudo à parte

Educação
Práticas Desportivas

ENFERMEIRO DO TRABALHO Especialidade do Enfermeiro
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Especialidade do Engenheiro

ESPECIALISTA EM COOPERAÇÃO E 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA Especialidade do Analista p/Ass. Adm

ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO 
RADIOLÓGICA

Espec. do Especialista de Lab

JORNALISTA Espec. do Analista de Comunicação - 
estudo à parte

MÉDICO DO TRABALHO Especialidade do Médico

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO (projeto 
específico - estudo à parte)

FÍSICO Especialidade Esp. Laboratório

EDUCADOR

FUNÇÃO RESERVADA PARA 
EXTINÇÃO

PROPOSTA DO DRH

FUNÇÃO RESERVADA PARA ESTUDO

FUNÇÃO ESPECIALIDADE 



ORIENTADOR DE ESTRUTURAÇÃO 
MUSICAL E TÉCNICA VOCAL

Estudo à parte

PIANISTA/CRAVISTA Estudo à parte

PRODUTOR DE RÁDIO Espec. do Analista de Comunicação - 
estudo à parte

QUÍMICO Especialidade Esp. Laboratório

REGENTE ASSISTENTE Estudo à parte
REGENTE TITULAR E DIRETOR 
ARTÍSTICO

Estudo à parte

RELAÇÕES PÚBLICAS Espec. do Analista de Comunicação - 
estudo à parte

REVISOR Espec. do Analista de Comunicação - 
estudo à parte

SECRETÁRIO EXECUTIVO Reservar para extinção / Especialidade 
do Analista p/Ass. Adm.

SEGUNDO SOLISTA Estudo à parte
TECNÓLOGO Reservar para extinção
VIOLINO SPALLA Estudo à parte
ZOOTECNISTA Especialidade Esp. Laboratório

PUBLICITÁRIO Espec. do Analista de Comunicação - 
estudo à parte



AGENTE DE VIGILÂNCIA

CENOTÉCNICO

Desenhista

Projetista

SONOPLASTA/ILUMINADOR

Enfermagem

Enfermagem do Trabalho

Biotério

Consultório Dentário

Equipamento Hospitalar/Clínico

Higiene Dental

Laboratório em geral
Museu
Necropsia

Protese dentária

Química

Eletricidade

Manutenção Geral

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO/OBRAS

ESPECIALIDADE 
FUNÇÃO ATIVA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DESENHISTA

P   

REESTRUTURAÇÃO DO PCF - NOVAS DENO      
G  



Mecânica
Obras

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Acadêmica
Administrativo
Biblioteca
Compras
Contábil/Financeiro
Recursos Humanos

Relações Internacionais

Secretariado

Vendas

ATOR
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (*)
INSPETOR DE CARNE E LATICÍNIO
INSTRUMENTISTA DE FILA (técnico) (**)
MESTRE DE EMBARCAÇÃO
SEGUNDO SOLISTA (técnico) (**)
TÉCNICO CONTÁBIL/FINANCEIRO Tec. p/Ass. Adm
TOPÓGRAFO/AGRIMENSOR
VISITADOR SANITÁRIO
Nota: As Unidades/Órgãos junto com os servidores farão a proposta de enquadramento na nova       
           (*) Manter as nomenclaturas em função de legislação específica.
           (**) Estudo específico da Orquestra

AGENTE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS Especialidade do Téc. Para Ass. Adm.

PROPOSTA DO 

  

TÉCNICO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

FUNÇÃO RESERVADA PARA ESTUDO

FUNÇÃO RESERVADA PARA EXTINÇÃO
FUNÇÃO



ARTE FINALISTA Especialidade do Téc. Comunicação - estudo à 
parte

DIAGRAMADOR Especialidade do Téc. Comunicação - estudo à 
parte

FOTÓGRAFO Especialidade do Téc. Comunicação - estudo à 
parte

INSPETOR DE ORQUESTRA Especialidade do Téc. Para Ass. Adm. -  estudo 
à parte - Orquestra

LOCUTOR/OPERADOR Especialidade do Téc. Comunicação - estudo à 
parte

PROGRAMADOR MUSICAL Especialidade do Téc. Comunicação - estudo à 
parte

SECRETÁRIO Especialidade do Téc. Para Ass. Adm.
TÉCNICO AGRÍCOLA Especialidade do Téc. Laboratório
TÉCNICO DE APOIO EDUCATIVO Aguardando definição do Inquérito Civil
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO Especialidade do Téc. De Enfermagem

TÉCNICO DE GRÁFICA Especialidade do Téc. Comunicação - estudo à 
parte
Audiovisual
Manutenção Eletrônica
Rede de Computador
Telecomunicações
Mecatrônica

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA Especialidade do Téc. Laboratório

TÉCNICO EM INFORMÁTICA



Ensino médio completo.  Carteira 
Nacional de habilitação para moto e 
para carro sem restrição para atividade 
remunerada. Conhecimento de técnicas 
de defesa pessoal.               Curso de 
primeiros socorros. Conhecimento de 
informática.
Ensino médio completo. Registro no 
Ministério do Trabalho

Ensino médio completo.  Registro no 
Ministério do Trabalho.  Língua 
estrangeira: necessidade e nível a 
depender da área de atuação.  
Conhecimento de informática.

Curso específico, 
profissionalizante completo para 
formação de Técnico de 
Enfermagem do Trabalho. 

registro no órgão profissional

registro no órgão profissional

registro no órgão profissional 
(?)

registro no órgão profissional

registro no órgão profissional

Curso específico completo na 
área de elétrica, reconhecido 
pelo Sistema Oficial de Ensino e 
certificação em curso básico de 
segurança em eletricidade, 
conforme NR10, com carga 
horária de 40h

Ensino médio completo ou curso 
técnico profissionalizante completo, 
em nível de ensino médio.  Língua 
estrangeira: necessidade e nível a 
depender da área de atuação. Se for de 
interesse, a Unidade/Órgão poderá 
optar por teste de proficiência.  
Conhecimento de informática.

Ensino médio completo.  Curso 
especifico/profissionalizante completo 
na área de atuação. Conhecimento de 
informática. 

Ensino médio completo e curso técnico 
profissionalizante específico da 
função.          Conhecimento de 
informática.

PRÉ-REQUISITOS GERAIS

PROPOSTA DO DRH
PRÉ-REQUISITOS 

ESPECÍFICOS

Ensino médio completo e curso 
profissionalizante completo de 
Técnico de Enfermagem. Registro no 
órgão profissional.  Língua estrangeira: 
necessidade e nível a depender da área 
de atuação. Conhecimento de 
informática.

     OMINAÇÕES PARA O RECONHECIMENTO DAS PROFISSÕES
GRUPO TÉCNICO

PROPOSTA DA UNIDADE/ÓR

ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITOS 
GERAIS



Curso técnico completo de Segurança 
do Trabalho equivalente ao ensino 
médio.  Registro no órgão profissional. 
Língua estrangeira: necessidade e nível 
a depender da área de atuação.  
Conhecimento de informática

Curso técnico em nutrição e dietética 
completo, em nível de ensino médio.  
Registro no órgão profissional. 
Conhecimento de informática.

Ensino médio completo.  Curso 
técnico de radiologia, específico da 
área de atuação, e respectivo registro 
no órgão profissional.  Língua 
estrangeira: necessidade e nível a 
depende da área de atuação. 
Conhecimento de informática.

proficiência em 1 ou mais 
línguas

registro no órgão profissional

Contábil/financeiro

             a nomenclatura e indicarão a especialidade se houver.

     
  

      
 

Ensino médio completo. 
Conhecimento básico de inglês.  
Conhecimento de informática.  6 
meses de experiência relacionada às 
atividade a serem desempenhadas, ou 
curso específico da área de atuação 
com carga horária mínima de 40h

 O DRH

ESPECIALIDADE 





PRÉ-REQUISITOS 
ESPECÍFICOS

  RGÃO





Proposta 1:  Nomenclaturas gerais de funções separadas por grandes áreas de atuação + especialidades

Acadêmica

Administrativo

Biblioteca

Contábil/Financeiro

Recursos Humanos

Agropecuária

Biotério

Necropsia

**Funilaria

Alvenaria
curso básico de segurança em eletricidade, 
conforme NR10, com carga horária de 40h, a 
depender da área de atuação. 

Caldeira

Treinamento de Segurança na Operação de 
Caldeiras, conforme NR-13, com carga 
horária mínima de 40h, a depender da área 
de atuação. 

Carpintaria

Eletricidade

 curso específico na área de elétrica, 
reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino e 
certificação em curso básico de segurança em 
eletricidade, conforme NR10, com carga 
horária de 40h, a depender da área de 
atuação.  

Encanamento

ESPECIALIDADE 

AXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO/OBRAS

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

GRUPO BÁSICO
REESTRUTURAÇÃO DO PCF - NOVAS DENOMINAÇÕES PARA O RECONHECIMENTO DAS PROFISSÕES

PRO   PROPOSTA DO DRH

Ensino fundamental completo. 
Conhecimento de informática.             6 
meses de experiência relacionada às 
atividade a serem desempenhadas, ou 
curso específico da área de atuação com 
carga horária mínima de 40h

Ensino fundamental completo. 
Conhecimento de informática.             6 
meses de experiência relacionada às 
atividade a serem desempenhadas, ou 
curso específico da área de atuação com 
carga horária mínima de 40h

Ensino Fundamental completo.               6 
meses de experiência, relacionada às 
atividades a serem desempenhadas, ou 
curso completo específico da 
especialidade, com carga horária mínima 
de 40h.      

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS FUNÇÃO ATIVA ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITO GERAIS



Jardinagem
Carteira de habilitação, categoria a depender 
do interesse da área, obedecida a legislação 
de trânsito.  

Marcenaria
Mecânica
Pintura

Serralheria

Serviços Gerais
Zeladoria

Proposta 2: Nomenclatura  de função genérica + especialidades

**Funilaria
*Alimentação
*Costura
*Enfermagem ou Saúde?
*Motorista Marítimo
*Vigilância
Adminbistrativo
Agropecuária
Alvenaria
Biblioteca
Biotério
Caldeira
Carpintaria
Contábil/Financeiro

PROPOSTA DO DRH

  

AXILIAR ACADÊMICO

FUNÇÃO ATIVA ESPECIALIDADE PRÉ-REQUISITO GERAIS ESPECIALIDADE 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS 

PRO   

Ensino fundamental completo. 
Conhecimento de informática.

                  
     

     
    

     
       

Propoem-se adotar a nomenclatura genérica de Auxiliar Acadêmico: 

(1) Que atende a exigência de utilização de nomeclatura existente  no Anexo III   da LC 1.074/08;
(2) Essa  nomenclatura é  genérica e  está relacionada à atividade fim da Universidade.
(3) Possibilita a movimentação dos servidores que seria tratada  como “Adequação de Especialidade” , mediante regras e pré-requisitos estabelecidos em ofício da CCRH



Eletricidade
Encanamento
Jardinagem

Laboratório (ensino e pesquisa)

Marcenaria
Mecânica
Motorista
Necropsia
Pintura
Recursos Humanos
Salva-vidas
Serralheria
Zeladoria

*Especialidade reservada para extinção
**Especialidade a ser reservada para extinção (só 1 servidor na função)

FUNÇÕES RESERVADAS PARA EXTINÇÃO

FUNÇÃO RESERVADA PARA 
EXTINÇÃO Na prop. 2 Especialidade

ASCENSORISTA Aux. Acadêmico Serviços
ATENDENTE DE CLASSE Aux. Acadêmico Acadêmica

ATENDENTE DE ENFERMAGEM Aux. Acadêmico *Enfermagem ou Saúde?

AUXILIAR DE COZINHA Aux. Acadêmico *Alimentação
AUXILIAR DE INSPEÇÃO DE 
CARNE E LATICÍNIO

Aux. Acadêmico *Alimentação

AUXILIAR DE SAÚDE Aux. Acadêmico *Enfermagem ou Saúde?
AUXILIAR  
TOPÓGRAFO/AGRIMENSOR

Aux. Acadêmico *Topografia

COPEIRO Aux. Acadêmico *Alimentação
COSTUREIRO Aux. Acadêmico *Costura
COZINHEIRO Aux. Acadêmico *Alimentação
DIGITADOR Aux. Acadêmico Administrativo
GARÇOM Aux. Acadêmico *Alimentação

AXILIAR ACADÊMICO

Na proposta 1 - As Unidades/Órgãos junto com os servidores farão a proposta de enquadramento na nova nomenclatura e indicarão a especialidade se houver.
Na proposta 2 - A função a ser utilizada é a genérica, ficando a cargo da Unidade/Órgão junto com o servidor a definição da especialidade.



MOTORISTA MARÍTIMO Aux. Acadêmico *Motorista Marítimo

TELEFONISTA Aux. Acadêmico *Telefonia
VIGIA Aux. Acadêmico *Vigilância

FUNÇÕES RESERVADAS PARA ESTUDOS

FUNÇÃO ESPECIALIDADE FUNÇÃO ESPECIALIDADE

ABATEDOR Aux. Laboratório Aux. Acadêmico  Alimentação (?)

AUXILIAR DE APOIO 
EDUCATIVO Aux. de Administração *Educação infantil Aux. Acadêmico  *Educação infantil

DESENHISTA COPISTA Aux. de Administração Desenhista Aux. Acadêmico  Desennhista

MOTORISTA Motorista (*) Aux. Acadêmico  Motorista

OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE 
BARCOS Aux. Manutenção/Obras Manutenção Barcos

Aux. Acadêmico  Manutenção Barcos

OPERADOR DE MÁQUINAS
Aux. Manutenção/Obras Operação de máquinas

Aux. Acadêmico  Operação de máquinas

RECEPCIONISTA Aux. de Administração Aux. Acadêmico  Administativo

SALVA-VIDAS Salva Vidas (*) Aux. Acadêmico  Salva Vidas

PROPOSTA 1
FUNÇÃO RESERVADA 

PARA ESTUDO

PROPOSTA 2

Nota: Proposta 1 - (*) sem mobilidade funcional ou se incorporar ao Auxiliar de Serviços Gerais - com especialidade (motorista/salva vidas), em 
função da natureza que pode ser entendida como prestação de serviços.



PRÉ-REQUISITO GERAIS

 
          

PRÉ-REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

OPOSTA DA UNIDADE/ÓRGÃO



PRÉ-REQUISITO GERAIS PRÉ-REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

OPOSTA DA UNIDADE/ÓRGÃO

     H.







REESTRUTURAÇÃO DO PCF - NOVAS DENOMINAÇÕES PARA O RECONHECIMENTO DAS PR

PRÉ-REQUISITOS GERAIS: previstos no PCF de contratação, 33 meses de exercício na USP e
curso de capacitação ou experiência comprovada de, no mínimo 6 meses, relacionados à especialidade etc.



          ROFISSÕES
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