
DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO EM CONFIANÇA 
 

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
 
Descrição Sumária: 
 
Prestar assistência em assuntos relativos à área de sua atuação, elaborando e propondo 
programas de trabalho, desenvolvendo atividades de planejamento, organização, avaliação, 
controle e orientação.  
 
Descrição Detalhada: 
 
a) assistir tecnicamente o dirigente da unidade, nos assuntos que lhe forem atribuídos; 
 
b) elaborar e propor programas de trabalho, desenvolvendo atividades de planejamento e 
organização, de acordo com a legislação em vigor e necessidades da sua área de atuação; 
 
c) realizar estudos e pesquisas para elaboração de normas, regulamentos, manuais de 
procedimentos, instruções e outros, visando orientar os usuários e facilitar o fluxo do trabalho; 
 
d) acompanhar, orientar e controlar a implantação e o desenvolvimento de atividades 
pertinentes a sua área de atuação, avaliando os resultados alcançados; 
 
e) analisar processos e expedientes, elaborando informações, pareceres, ofícios, portarias e 
outros, necessários à instrução e à tramitação dos mesmos; 
 
f) manter o dirigente da unidade informado sobre o desenvolvimento dos trabalhos e resultados 
alcançados, a fim de possibilitar a avaliação das políticas aplicadas; 
 
g) orientar outros profissionais em assuntos de sua especialidade; 
 
h) manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais especializados, a fim de obter 
subsídios para implantação ou melhoria dos serviços pertinentes a sua área de atuação; 
 
i) realizar, quando for o caso, visitas técnicas com objetivo de cumprir atribuições gerais e 
específicas da unidade; 
 
j) realizar levantamento, no âmbito das unidades de ensino, das necessidades de qualificação 
de mão de obra para vários setores produtivos, com objetivo de identificar aqueles cursos 
considerados oportunos para supri-las, segundo as demandas regionais das empresas e outras 
instituições; 
 
l) propor ao dirigente das unidades de ensino, adoção de parcerias com as empresas e 
instituições locais, nas áreas de qualificação de mão de obra e outras, de acordo com as 
políticas e diretrizes estabelecidas pela Administração Central; 
 
m) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos e materiais peculiares ao 
trabalho, bem como dos locais; 
 
n) desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 
 
Requisitos: 
 
Diploma de nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos 
na área em que venha a atuar. 


