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ANEXO II AO EDITAL Nº 001/QUADRO-GERAL/2012, DE 04 DE MAIO DE 2012

Relação de Cargos, Perfil, Requisitos e Atribuições Genéricas

Cargos de Nível Superior

CARGO/ÁREA PERFIL REQUISITOS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Cargo 1: Administrador

Curso  superior  em 
Administração Pública ou de 
Empresas  com  registro 
profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas 
de gestão dos sistemas de pessoal, patrimônio, serviços, transporte, controle 
interno e outros, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 2: Analista de 
Comunicação Social

Curso  Superior  em 
Comunicação  Social  com 
habilitação em Publicidade e 
Propaganda  ou  Relações 
Públicas.

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades  da 
Administração Pública voltadas à publicidade, propaganda e relações públicas, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 3: Analista de 
Comunicação Social

Publicidade e 
Propaganda

Curso  Superior  em 
Comunicação  Social  com 
habilitação em Publicidade e 
Propaganda 

Cargo 4: Analista de 
Comunicação Social

Relações 
Públicas

Curso  Superior  em 
Comunicação  Social  com 
habilitação  em  Relações 
Públicas.

Cargo 5: Analista de 
Suporte Técnico

Curso  Superior  na  área  de 
Informática  ou  em 
Engenharia da Computação.

Atividades administrativas e técnicas relacionadas ao desenvolvimento, gerência, 
administração,  implantação  e  manutenção  de  redes  e  de  conjunto  de 
componentes físicos de um computador ou de seus periféricos, respeitados os 
regulamentos do serviço.

Cargo 6: Analista em 
Desenvolvimento Social

Curso  Superior  em  Serviço 
Social.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle de atividades técnicas e 
administrativas  referentes  à  Assistência  Social,  envolvendo  formulação  de 
políticas sociais públicas e a implementação dos programas e outras ações de 
interesse da área de atuação, respeitados os regulamentos do serviço.
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Cargo 7: Analista em 
Tecnologia da Informação

Curso  Superior  na  área  de 
Informática  ou  em 
Engenharia da Computação.

Atividades  administrativas  e  técnicas  relacionadas  ao  desenvolvimento,  à 
implantação  e  à  manutenção  de  sistemas,  projetos  e  desenvolvimento  de 
programas  de  computador,  planejamento  de  hipertextos,  respeitados  os 
regulamentos do serviço.

Cargo 8: Analista em 
Turismo

Curso Superior em Turismo Planejamento,  fiscalização,  organização  de  eventos  turísticos,  elaboração  de 
projetos de eco-turismo, participação em planejamento estadual para o turismo e 
o aproveitamento sustentável das vocações regionais. Expedir laudos técnicos 
desempenhar o serviço de elaboração e execução, fiscalização e controle de 
planejamento ambiental, organizacional e estratégicos afetos à implementação e 
manutenção das políticas de meio ambiente e outras ações de interesse da área 
de atuação, respeitados os regulamentos do serviço.       

Cargo 9: Analista 
Técnico-Administrativo

Habilitação 
Análise de 
Sistema

Curso  Superior  em 
Informática,  Ciência  da 
Computação,  Análise 
Sistema e cursos afins

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas voltadas ao desenvolvimento da área meio, respeitados os 

regulamentos do serviço.

Cargo 10: Analista 
Técnico-Administrativo

Curso Superior em qualquer 
área

Cargo 11: Analista 
Técnico-Administrativo

Habilitação em 
Filosofia

Curso Superior em Filosofia

Cargo 12: Analista 
Técnico-Administrativo

Habilitação em 
Letras

Curso Superior em Letras

Cargo 13: Analista 
Técnico-Administrativo

Redator
Curso Superior em qualquer 
área

Cargo 14: Analista 
Técnico-Jurídico

Curso Superior em Ciências 
Jurídicas ou Direito

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades  de 
assistência técnico-jurídica, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 15: Analista 
Veicular

Curso  Superior  em  Direito, 
Administração, Economia ou 
Ciências Contábeis.

Planejar, implementar e executar ações de investigação de veículos de acordo 
com as normas legais vigentes, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 16: Antropólogo

Curso Superior  em ciências 
sociais  com  habilitação  em 
antropologia

Planejamento,  supervisão,  coordenação,  orientação e execução de atividades 
relacionadas  com  antropologia,  voltadas  à  ciência,  à  produção,  à  extensão, 
utilizando-se das aplicações da ciência e tecnologia para o desenvolvimento, e 
executar outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com sua 
formação profissional respeitado os regulamentos do serviço.   

Cargo 17: Arquiteto
Curso  Superior  em 
Arquitetura  com  registro 
profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas  da  área  de  Arquitetura,  de  acordo  com  a  área  de  atuação, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Governo do Estado do Tocantins – Secretaria da Administração - Esplanadas das Secretarias, Praça dos Girassóis s/n – 
CEP.: 77001-906 – Palmas-TO
Tel. (63) 218-1500 – www.secad.to.gov.br

http://www.secad.to.gov.br/


SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO

www.secad.to.gov.br

3

Cargo 18: 
Biblioteconomista

Curso  Superior  em 
Biblioteconomia com registro 
profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas  relacionadas  à  biblioteconomia  e  ao  controle  das  Bibliotecas, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 19: Biólogo
Curso Superior  em Biologia 
com registro profissional.

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades  da 
administração, voltadas à ciência, à extensão, à saúde e ao bem-estar social na 
área de biologia, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 20: Conciliador de 
Defesa do Consumidor

Curso Superior em Ciências 
Jurídicas ou Direito

Prestar orientação jurídica sobre relações de consumo; realizar audiências de 
conciliação;  requisitar,  se  necessário,  diligências  para  instrução  de  processo 
administrativo junto aos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de 
serviços  privado  e  público  no  âmbito  do  Estado  do  Tocantins;  requisitar 
informações  e/ou  documentos  para  instrução  de  processos  instaurados,  nos 
termos do § 4º do art. 55 da Lei Federal 8.078/90 e § 2º do art. 33 do Decreto 
Federal  2.181/97;  ministrar  palestras  referentes  ao  Código  de  Defesa  dos 
Consumidores;  executar  outras  atividades inerentes  à  defesa  do consumidor, 
respeitado os regulamentos de serviço.

Cargo 21: Contador
Curso Superior em Ciências 
Contábeis  com  Registro 
Profissional

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades  da 
administração  voltadas  para  as  finanças,  contabilidade  pública,  e  controle 
interno, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 22: Economista
Curso Superior em Ciências 
Econômicas  ou  Economia 
com Registro Profissional

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades  da 
administração  voltadas  para  as  finanças,  economia,  e  controle  interno, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 23: Enfermeiro do 
Trabalho

Curso  Superior  em 
Enfermagem  com  registro 
profissional  e  no  Ministério 
do Trabalho.

Planejar,  organizar,  dirigir  e  executar  atividades  técnico-administrativas  da 
área, com vistas a promover programas de prevenção e manutenção da saúde 
do servidor público, adequação dos locais e práticas de trabalho, respeitado 
os regulamentos de serviço.

Cargo 24: Engenheiro 
Agrícola

Curso  Superior  em 
Engenharia  Agrícola  com 
registro profissional.

Planejamento,  execução, acompanhamento e controle  das atividades técnicas e 
administrativas referentes à Engenharia Agrícola, envolvendo projetos, utilizando-se 
da aplicação de tecnologia adequada à racionalização do uso de equipamentos e 
máquinas voltadas à agricultura sustentável, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 25: Engenheiro 
Agrimensor

Curso  Superior  em 
Engenharia  Agrimensora 
com registro profissional

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  dos  projetos 
administrativos e técnicos voltados ao estudo do solo, levantamento e medição de 
terrenos, interdisciplinar com a engenharia civil, utilizando-se das aplicações da 
ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da área de atuação, respeitados 
os regulamentos do serviço.

Cargo 26: Engenheiro 
Agrônomo

Curso  Superior  em 
Engenharia  Agronômica  ou 
Agronomia  com  registro 

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas da Engenharia Agronômica, envolvendo os projetos voltados ao 
desenvolvimento da agropecuária e do agronegócio, utilizando-se das aplicações 
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profissional. da  ciência  e  da  tecnologia  para  o  desenvolvimento  da  área  de  atuação, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 27: Engenheiro 
Ambiental

Curso  Superior  em 
Engenharia  Ambiental  com 
registro profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas  referentes  à  Engenharia  Ambiental,  envolvendo  projetos 
interdisciplinares  voltados  ao  desenvolvimento  auto-sustentável  do  meio 
ambiente,  utilizando-se  das  aplicações  da  ciência  e  da  tecnologia  para  o 
desenvolvimento da área de atuação, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 28: Engenheiro 
Cartógrafo

Curso  Superior  em 
Engenharia  Cartográfica 
com registro profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas  da  Engenharia  Cartográfica,  envolvendo  procedimentos  de 
aquisição,  processamento,  representação  e  análise  da  geo-informação  nas 
formas  analógica  e  digital  para  representação  e  reprodução  de  documentos 
cartográficos,  utilizando-se  das  aplicações da  ciência  e  da tecnologia  para  o 
desenvolvimento da área de atuação, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 29: Engenheiro 
Civil

Curso  Superior  em 
Engenharia  Civil  com 
registro profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas da Engenharia Civil, assegurando o cumprimento legal de normas 
e padrões técnicos, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 30: Engenheiro 
Civil

Especializado em 
Engenharia 
Rodoviária

Curso  Superior  em 
Engenharia  Civil  com 
registro  profissional  e 
especialização  em 
Engenharia Rodoviária.

Cargo 31: Engenheiro de 
Alimentos

Curso  Superior  em 
Engenharia  de  Alimentos 
com registro profissional.

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  dos  projetos 
administrativos e técnicos voltados à produção, adequação e qualidade nutricional 
dos alimentos, utilizando-se das aplicações da ciência e da tecnologia para o 
desenvolvimento da área de atuação, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 32: Engenheiro de 
Segurança do Trabalho

Curso  Superior  em 
Engenharia  de  Segurança 
do  Trabalho  com  registro 
profissional  ou  Curso  de 
graduação  em  Engenharia 
ou  Arquitetura,  com  pós-
graduação  em  Engenharia 
de Segurança do Trabalho.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas da área de segurança do trabalho, com vistas à implementação de 
ações  preventivas  e  corretivas  para  garantir  a  segurança  do  trabalho  e  o 
cumprimento das normas, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 33: Engenheiro 
Eletricista

Curso  Superior  em 
Engenharia  Elétrica  com 
registro profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas da Engenharia Elétrica, utilizando-se das aplicações da ciência e 
tecnologia  para  o  desenvolvimento  da  área  de  atuação,  respeitados  os 
regulamentos do serviço.
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Cargo 34: Engenheiro 
Florestal

Curso  Superior  em 
Engenharia  Florestal  com 
registro profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas da Engenharia Florestal, envolvendo projetos relativos ao cultivo, 
preservação,  expansão  e  aproveitamento  racional  das  reservas  florestais  e 
biológicas, com apoio da ciência e da tecnologia, respeitados os regulamentos do 
serviço.

Cargo 35: Engenheiro 
Mecânico

Curso  Superior  em 
Engenharia  Mecânica  com 
registro profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas da Engenharia Mecânica, utilizando-se das aplicações da ciência 
e  tecnologia  para  o  desenvolvimento  da  área  de  atuação,  respeitados  os 
regulamentos do serviço.

Cargo 36: Engenheiro 
Químico

Curso  Superior  em 
Engenharia  Química  com 
registro profissional

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas da Engenharia Química, utilizando-se das aplicações da ciência e 
tecnologia  para  o  desenvolvimento  da  área  de  atuação,  respeitados  os 
regulamentos do serviço.

Cargo 37: Engenheiro 
Sanitarista

Curso  Superior  em 
Engenharia  Sanitária  com 
registro profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas da Engenharia Sanitária, envolvendo projetos para o saneamento 
básico, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 38: Estatístico
Curso  Superior  em 
Estatística

Planejamento,execução,acompanhamento  e  controle  das  atividades  da 
administração na área de estatística,respeitados os regulamentos do serviço

Cargo 39: Extensionista 
Rural – 
                 Área Ambiental

Biólogo

Curso Superior  em Biologia 
com Registro  Profissional  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação – categoria “B”.

Executar  atividades  de  educação  ambiental  junto  às  comunidades  rurais; 
realizar  projetos  de  licenciamento  ambiental;  realizar  Estudo  de  Impacto 
Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA; elaborar projetos 
ambientais,  realizar  licenciamento  florestal  da  propriedade  rural,  elaborar 
projetos  para  outorga  d’agua,  irrigação,  projetos  agroindustriais;  elaborar 
projetos de tecnologia agroecológia de produção sustentável e realizar outras 
atividades correlatas.

Cargo 40: Extensionista 
Rural – 
                 Área Ambiental

Engenheiro 
Ambiental

Curso  Superior  em 
Engenharia  Ambiental  com 
Registro  Profissional  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação – categoria “B”.

Cargo 41: Extensionista 
Rural – 
                 Área Ambiental

Engenheiro 
Florestal

Curso  Superior  em 
Engenharia  Florestal  com 
Registro  Profissional  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação – categoria “B”.

Cargo 42: Extensionista 
Rural – 
                 Área Ambiental

Geógrafo Curso  Superior  em 
Geografia  com  Registro 
Profissional  e  Carteira 
Nacional  de  Habilitação  – 
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categoria “B”.

Cargo 43: Extensionista 
Rural – 
                Área 
Econômica

Engenheiro 
Agrícola

Curso  Superior  em 
Engenharia  Agrícola  com 
Registro e Carteira Nacional 
de  Habilitação  –  categoria 
“B”.

Executar  as  atividades  de  assistência  técnica  e  extensão  rural  junto  às 
comunidades rurais, de acordo com Política Nacional de Assistência Técnica 
de Extensão Rural – ATER; coordenar e/ou executar treinamentos visando à 
profissionalização  dos  agricultores  familiares;  Aplicar  métodos,  técnicas  e 
prover meios para transferência de tecnologias na área de sua competência; 
elaborar e acompanhar a implantação e execução de projetos e planos de 
crédito  rural  de  financiamento  das  atividades  agropecuárias;  executar 
atividades de educação ambiental; realizar estudo de realidade e diagnóstico 
das comunidades rurais trabalhadas; realizar outras atividades correlatas.

Cargo 44: Extensionista 
Rural – 
                Área 
Econômica

Engenheiro 
Agrônomo

Curso  Superior  em 
Agronomia  com  registro 
profissional  e  Carteira 
Nacional  de  Habilitação  – 
categoria “B”.

Cargo 45: Extensionista 
Rural – 
                Área 
Econômica

Engenheiro de 
Alimentos

Curso  Superior  em 
Engenharia  de  Alimentos 
com  Registro  e  Carteira 
Nacional  de  Habilitação  – 
categoria “B”.

Cargo 46: Extensionista 
Rural – 
                Área 
Econômica

Engenheiro de 
Pesca

Curso  Superior  em 
Engenharia  de  Pesca  com 
Registro  Profissional  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação – categoria “B”.

Cargo 47: Extensionista 
Rural – 
                Área 
Econômica

Medico 
Veterinário

Curso Superior em Medicina 
Veterinária  com  Registro 
Profissional  e  Carteira 
Nacional  de  Habilitação  – 
categoria “B”.

Cargo 48: Extensionista 
Rural – 
                Área 
Econômica

Zootecnista

Curso  Superior  em 
Zootecnia  com  Registro 
Profissional  e  Carteira 
Nacional  de  Habilitação  – 
categoria “B”.

Cargo 49: Extensionista 
Rural – 
                 Área Social

Assistente Social

Curso  Superior  em  Serviço 
Social  com  Registro 
Profissional  e  Carteira 
Nacional  de  Habilitação  – 
categoria “B”.

Elaborar, coordenar e executar ações nas áreas de assistência, previdência e 
educação;  estudar  a  realidade  social  dos  agricultores  familiares  e  propor 
medidas  e  benefícios  que  venham  ao  encontro  de  suas  necessidades; 
coordenar  e/ou  executar  treinamentos  visando  a  profissionalização  dos 
agricultores  familiares,  na  área  de  sua  competência;  organizar  e  apoiar 
eventos  que  potencializem o  desenvolvimento  pleno  das  atividades  rurais; Cargo 50: Extensionista Economista Curso  Superior  em 
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Rural – 
                 Área Social

Doméstico

Economia  Doméstica  com 
Registro  Profissional  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação – categoria “B”.

orientar  e  assessorar  as  ações  de  desenvolvimento  humano,  economia 
solidária,  educação,  alimentação  e  educação  ambiental;   realizar  outras 
atividades correlatas.

Cargo 51: Extensionista 
Rural – 
                 Área Social

Nutricionista

Curso Superior em Nutrição 
com Registro  Profissional  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação – categoria “B”.

Cargo 52: Extensionista 
Rural – 
                 Área Social

Pedagogo

Curso  Superior  em 
Pedagogia  com  Registro 
Profissional  e  Carteira 
Nacional  de  Habilitação  – 
categoria “B”.

Cargo 53: Geógrafo

Curso  Superior  em 
Geografia  com  registro 
profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas relacionadas à geografia, voltadas à ciência, ao progresso urbano, 
social e econômico, utilizando-se das aplicações da ciência e tecnologia para o 
desenvolvimento da área de atuação, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 54: Geólogo

Curso Superior em Geologia 
com registro profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas  relacionadas  à  geologia,  voltadas  à  ciência,  à  produção,  à 
extensão  e  ao  desenvolvimento,  utilizando-se  das  aplicações  da  ciência  e 
tecnologia  para  o  desenvolvimento  da  área  de  atuação,  respeitados  os 
regulamentos do serviço.

Cargo 55: Gerontólogo

Curso  Superior  com 
especialização  em 
gerontologia.

Planejamento,  supervisão,  coordenação,  orientação e execução de atividades 
relacionadas  com  gerontologia,  voltadas  à  ciência,  à  produção,  à  extensão, 
utilizando-se das aplicações da ciência e tecnologia para o desenvolvimento e 
executar outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua 
formação profissional, respeitados os regulamentos do serviço.   

Cargo 56: Gestor Público

Curso  superior  com  pós-
graduação  stricto  sensu  ou 
lato  sensu  em  gestão 
pública com carga horária de 
pelo menos 360 horas.

Atribuições  de  alta  complexidade  e  responsabilidade  que  compreendem: 
planejamento, execução, acompanhamento, controle e avaliação dos programas de 
governo, com atuação na pesquisa, análise e formulação de programas e projetos 
que confiram eficiência, eficácia e efetividade à gestão de políticas públicas. Pode 
exercer  funções  de  supervisão,  coordenação,  direção  e  assessoramento  para 
articulação e integração dos programas da área com os implementados pelo conjunto 
ou parte da ação governamental, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 57: Historiador
Curso  Superior  em História 
com registro profissional.

Elaborar e analisar projetos específicos da área de preservação da cultura, com 
base  na  investigação  dos  acontecimentos  e  conhecimentos  científicos, 
respeitados os regulamentos do serviço.
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Cargo 58: Inspetor 
Agropecuário

Médico 
Veterinário

Curso Superior em Medicina 
Veterinária 

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  avaliação  dos  procedimentos 
inerentes à inspeção e fiscalização da atividade agropecuária no Estado, com 
ações de prevenção, apuração e autuação de práticas contrárias à legislação 
vigente, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 59: Inspetor 
Agropecuário

Engenheiro 
Agrônomo

Curso  Superior  em 
Agronomia,  com  registro 
profissional.

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  avaliação  dos  procedimentos 
inerentes à inspeção e fiscalização da atividade agropecuária no Estado, com 
ações de prevenção, apuração e autuação de práticas contrárias à legislação 
vigente, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 60: Inspetor de 
Recursos Naturais

Curso  Superior  em 
Antropologia,  Arqueologia, 
Biologia,  Climatologia, 
Metereologia,  Geologia, 
Geografia,  História, 
Paleontologia,  Química 
Industrial,  Sociologia, 
Medicina  Veterinária, 
Zootecnia  e  Engenharias: 
Agronômica,  Agrícola, 
Agrimensura,  Ambiental, 
Cartográfica, de 
Minas,  de  Pesca,  Florestal, 
Química e Sanitária  

Planejamento, execução, acompanhamento,  controle e avaliação das atividades 
e procedimentos técnico administrativos inerentes à inspeção,   objeto de sua 
área de atuação utillizando-se das aplicações da ciência e  tecnologia para o 
desenvolvimento  auto-sustentável  e  à  preservação  e  conservação  do  meio 
ambiente, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 61: Inspetor de 
Recursos Naturais

Antropologia / 
Sociologia

Curso  Superior  em 
Antropologia ou Sociologia

Cargo 62: Inspetor de 
Recursos Naturais

Biologia
Curso Superior em Biologia

Cargo 63: Inspetor de 
Recursos Naturais

Engenharia 
Agrícola

Curso  Superior  em 
Engenharia Agrícola

Cargo 64: Inspetor de 
Recursos Naturais

Engenharia 
Agronômica

Curso  Superior  em 
Engenharia Agronômica

Cargo 65: Inspetor de 
Recursos Naturais

Engenharia 
Ambiental

Curso  Superior  em 
Engenharia Ambiental

Cargo 66: Inspetor de 
Recursos Naturais

Engenharia 
Florestal

Curso  Superior  em 
Engenharia Florestal

Cargo 67: Inspetor de 
Recursos Naturais

Engenharia 
Sanitária

Curso  Superior  em 
Engenharia Sanitária

Cargo 68: Inspetor de Geografia Curso  Superior  em 
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Recursos Naturais Geografia

Cargo 69: Inspetor de 
Recursos Naturais

Química 
Industrial

Curso  Superior  em Química 
Industrial

Cargo 70: Inspetor de 
Serviços Fiscais

Curso  Superior  em 
Administração,  Economia, 
Ciências  Contábeis  ou 
Direito.

Planejar,  acompanhar,  avaliar e executar  todos os procedimentos inerentes à 
inspeção e fiscalização objeto de sua área de atuação, com vistas às ações de 
prevenção,  apuração  e  autuação  de  práticas  contrárias  à  legislação  vigente, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 71: Jornalista

Curso  Superior  em 
Jornalismo ou Comunicação 
Social  com  habilitação  em 
Jornalismo  e  registro 
profissional.

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades  da 
Administração Pública voltadas à área do jornalismo, da comunicação social e da 
assessoria  de  imprensa,  de  acordo  com a  área  de  atuação,  respeitados  os 
regulamentos do serviço.

Cargo 72: Médico do 
Trabalho 

Curso Superior em Medicina 
com registros  profissional  e 
no Ministério do Trabalho.

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  normas  vigentes 
relativas à prática da Medicina do Trabalho, prevenir e tratar doenças causadas 
pelo  ambiente  de  trabalho  ou  por  práticas  profissionais  atuando  de  forma 
interdisciplinar para melhor atendimento à demanda, respeitados os regulamentos 
do serviço.

Cargo 73: Médico 
Veterinário 

Curso Superior em Medicina 
Veterinária  com  registro 
profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas relacionadas à veterinária, nas áreas social e da saúde, realizando 
pesquisas e laudos, utilizando-se das aplicações da ciência e tecnologia para o 
desenvolvimento da área de atuação, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 74: Museólogo 

Curso  Superior  em 
Museologia ou História com 
pós-graduação  lato  sensu 
em Museologia.

Pesquisar, documentar, inventariar, classificar e catalogar o acervo museológico. 
Executar procedimentos para preservação de acervo, de acordo com parâmetros 
técnicos, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 75: Pedagogo 
Curso  Superior  em 
Pedagogia  com  registro 
profissional. 

Planejar,  elaborar,  coordenar,  monitorar  e  avaliar  projetos  educacionais  e  de 
qualificação  profissional.  Desenvolver  atividades  de  reeducação  na  área  de 
atuação, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 76: Pedagogo

Segurança de 
Trânsito

Curso  Superior  em 
Pedagogia  com  registro 
profissional e Especialização 
em Segurança de Trânsito

Cargo 77: Psicólogo 
Organizacional 

Curso  Superior  em 
Psicologia  com  registro 
profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas  voltadas  ao  recrutamento,  seleção,  treinamento  e 
desenvolvimento  de  pessoal,  com  vistas  a  suprir  as  necessidades  da 
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administração pública, auxiliando-a a se tornar eficiente e eficaz, respeitados os 
regulamentos do serviço.

Cargo 78: Químico 
Curso Superior em Química 
ou Engenharia Química com 
registro profissional.

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades  da 
Administração voltadas à ciência, à extensão, à saúde e ao bem-estar social na 
área da Química, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 79: Repórter 
Fotográfico

Curso  Superior  em 
Jornalismo  ou  em 
Comunicação  Social  com 
registro  profissional  ou 
equivalência legal.

Coordenação  e  execução  de  atividades  relacionadas  ao  fotojornalismo, 
acompanhando, registrando e estudando os acontecimentos com a eficiência e a 
qualidade exigidas pela administração pública,  respeitados os regulamentos do 
serviço.

Cargo 80: Sociólogo 
Curso superior em Ciências 
Sociais ou Sociologia

Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades  da 
administração voltadas para a ciência, a extensão, saúde e bem estar social, 
nas áreas de sociologia, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 81: Zootecnista 

Curso  Superior  em 
Zootecnia  com  registro 
profissional.

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e 
administrativas referentes à Zootecnia, envolvendo a realização de experiências 
para  a  otimização  da  criação  de  animais  e  a  prestação  de  assistência  aos 
criadores. Incentivar o uso de novas metodologias e práticas de melhoria para 
investimento  na área de reprodução animal,  respeitados os regulamentos do 
serviço.

Cargos de Nível Médio

CARGO PERFIL REQUISITOS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Cargo 82: Almoxarife Ensino Médio Completo
Execução e controle de armazenamento e de estocagem de materiais, 
do  acompanhamento  de  dados  para  reposição  e  demais  atividades 
correlatas, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 83: Assistente Administrativo Ensino Médio Completo
Executar     tarefas     relacionadas     à     rotina administrativa do órgão 
de lotação,  incluídas as atividades que exijam atendimento, digitação 
e arquivo, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 84: Cenotécnico
Ensino Médio Completo

Assistir  tecnicamente  à  operação  de equipamentos e  à  utilização de 
instalações de apoio à realização de espetáculos culturais e artísticos, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 85: Desenhista *
Ensino  Médio  Completo 
com  curso  técnico 
profissionalizante  em 

Executar ou auxiliar a execução de tarefas e trabalhos de informática, 
elaboração ou a interpretação de desenhos e pinturas, utilizando-se de 
programas  de  computador  e  instrumentos  próprios,  respeitados  os 
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Desenho regulamentos do serviço.

Cargo 86: Examinador Veicular * Ensino  Médio Completo  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação Categoria “B”

Adotar os procedimentos de acordo com as normas vigentes quanto ao exame 
e à inspeção de veículos e respectivos documentos, à vistoria em veículos e 
expedição dos laudos respectivos, à análise de documentos de veículos para 
autorização de regravação ou modificação de chassis e motores, respeitados 
os regulamentos do serviço.

Cargo 87: Fiscal Agropecuário *

Curso  Técnico  em 
Agropecuária  ou  Agrícola 
ou Ensino Médio Completo 
com  curso 
profissionalizante  na  área 
agropecuária ou agrícola.

Executar  atribuições  relacionadas  à  fiscalização  e  ao  controle  da 
agropecuária, de acordo com a legislação. Executar ou auxiliar trabalhos de 
campo  nas  áreas  de  pesquisa,  assistência  e  tecnologia  aplicáveis  à 
agropecuária, respeitados os regulamentos do serviço

Cargo 88: Fiscal Ambiental Ensino Médio Completo

Executar ou auxiliar a execução de atividades relacionadas à fiscalização e 
ao controle do risco de poluição  dos recursos naturais renováveis,  de 
acordo com as normas legais  vigentes.  Orientar  os usuários de fontes 
potencialmente  poluidoras  quanto  a  medidas  de  prevenção  cabíveis, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 89: Fiscal das Relações de 
Consumo *

Ensino Médio Completo
Fiscalizar os estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de de 
serviço privado e público, no âmbito do Estado do Tocantins, visando ao fiel 
cumprimento da legislação de proteção e defesa do consumidor; efetuar 
diligências  no  atendimento  de  reclamações  formuladas  pelos 
consumidores, notadamente aquelas que necessitam verificação no local, 
com  vistas  à  comprovação  de  possível  prática  infrativa;  fiscalizar  as 
empresas, coletar documentos, dados e informações para fins de instruir 
procedimentos administrativos, após a solicitação do Conciliador de Defesa 
do Consumidor ou outra autoridade do órgão; lavrar autos de infração, de 
apreensão, constatação e termo de depósito por infringência as normas 
previstas  na  legislação  consumerista;  proceder   à  notificação  das 
empresas, com fulcro no § 4º do art. 55 da Lei Federal 8.078/90, solicitando 
a  apresentação  de  documentos  e/ou  informações  necessárias  para 
apuração de práticas infrativas contra o consumidor; proceder a notificação 
dos estabelecimentos (art. 42 do Decreto Federal 2.181/97), oportunizando-
lhes prazos de dez dias para apresentação de defesa escrita, com relação 
ao processo administrativo instaurado; proceder a inutilização de produtos 
que  sejam impróprios  ao  uso  e  consumo (art.  56,  III,  da  Lei  Federal 
8.078/90);  interditar  estabelecimentos,  por  decisão  da  autoridade 
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administrativa do órgão de defesa do consumidor (art. 56, X, da Lei Federal 
8.078/90); requisitar auxílio policial nos casos de impedimento da aplicação 
do  Decreto  Federal  2.181/97;  emitir  relatórios  sobre  as  atividades 
executadas; executar outras atividades inerentes à defesa do consumidor, 
respeitados os regulamentos de serviço.

Cargo 90: Fiscal de Trânsito *
Ensino  Médio Completo  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação Categoria “B”

Efetuar  a  fiscalização  de  trânsito,  autuar  e  aplicar  as  medidas 
administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro (excetuadas as relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24 deste 
Código,  no  exercício  regular  do  Poder  de  Polícia  de  Trânsito). 
Desempenhar tarefas nas Circunscrições Regionais de Trânsito conforme 
determina o CTB, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 91: Fiscal Metrológico Ensino Médio Completo

Executar atribuições relacionadas à fiscalização e ao controle das normas 
legais do sistema de pesos e medidas. Executar ou auxiliar trabalhos de 
campo nas áreas de pesquisa, assistência e tecnologia aplicáveis à área da 
metrologia, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 92: Fotógrafo *

Curso  Técnico  em 
Fotografia  ou  Ensino 
Médio Completo com curso 
profissionalizante  na  área 
de fotografia.

Executar ou auxiliar a execução de tarefas e trabalhos relacionados com as 
atividades na área de fotografia,  incluídas as atividades de montagem, 
revelação fotográfica, além de trabalhos de câmara escura, entre outras, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 93: Guarda de Parque Ensino Médio Completo
Monitoramento e controle ambiental, orientação e educação ambiental nas 
unidades de conservação e seu entorno objeto de trabalho, respeitados os 
regulamentos do serviço.

Cargo 94: Técnico Agrícola *

Curso Técnico Agrícola ou 
Ensino  Médio  Completo 
com  curso 
profissionalizante  na  área 
agrícola.

Executar ou apoiar a execução de atividades relacionadas com pesquisas e 
projetos de campo nas áreas de assistência e de tecnologia aplicáveis à 
prática de plantio, manejo de máquinas, uso de defensivo e similares e a 
comercialização, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 95: Técnico Agropecuário *

Curso  Técnico 
Agropecuário  ou  Ensino 
Médio Completo com curso 
profissionalizante  na  área 
agropecuária.

Executar  ou apoiar  tarefas relacionadas com pesquisas e  trabalhos de 
campo nas áreas de assistência, tecnologia e educação relacionadas à 
eficiência  e  produtividade  na  área  da  agropecuária,  respeitados  os 
regulamentos do serviço.

Cargo 96: Técnico Eletricista *
Curso  Técnico  Eletricista 
ou Ensino Médio Completo 
com  curso 

Planejar  e  elaborar  estudos  e  projetos  elétricos,  participar  do 
desenvolvimento de processos que operam sistemas elétricos e realizar a 
manutenção dos serviços, respeitados os regulamentos do serviço.
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profissionalizante  na  área 
eletricista.

Cargo 97: Técnico em Agrimensura *

Curso  Técnico  em 
Agrimensura  ou  Ensino 
Médio Completo com curso 
profissionalizante  na  área 
de agrimensura.

Desenvolver  trabalhos  técnicos  de  levantamentos  topográficos  de 
demarcação de áreas urbanas e rurais, cálculos topográficos, desenhos 
de plantas, cartas, memórias descritivas e outras atividades semelhantes, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 98: Técnico em Contabilidade 
*

Curso Técnico em 
Contabilidade  ou  Ensino 
Médio Completo com curso 
profissionalizante em 
Contabilidade

Elaborar e corrigir balanços, saldos,  demonstrativos e relatórios, e 
manter o controle  contábil, emitindo pareceres, respeitados os 
regulamentos do serviço.

Cargo 99: Técnico em Defesa do 
Consumidor *

Nível Médio Completo

Receber os consumidores, efetuar o processamento das reclamações 
consumeristas, registrando-as no Sistema Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor – SINDEC; proceder à alimentação do sistema 
com  registro  de  todos  atos  praticados  no  curso  do  processo 
administrativo; expedir notificações, termos de arquivamento, certidões 
e demais documentos necessários ao regular andamento do processo 
administrativo;  prestar  informações  e  orientações  aos  consumidores; 
executar outras atividades inerentes à defesa do consumidor, repeitados 
os regulamentos do serviço.

Cargo 100: Técnico em Edificações *

Curso Técnico em 
Edificações ou  Ensino 
Médio Completo com curso 
profissionalizante na área 
de edificações.

Executar, preparar e acompanhar  estudos, projetos e obras relativos à 
construção, reparação e conservação de edifícios e outras  obras de 
engenharia civil, utilizando procedimentos de caráter técnico, respeitados 
os regulamentos do serviço.

Cargo 101:Técnico em Eletrônica *

Curso Técnico em 
Eletrônica ou  Ensino 
Médio Completo  com 
curso profissionalizante na 
área de eletrônica.

Desenvolver estudos e pesquisas relacionados à manutenção corretiva, 
preventiva e preditiva dos dispositivos de circuito  eletrônico,promover 
mudanças no processo de produção e automação, treinar, acompanhar 
e avaliar usuários, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 102:Técnico em Extensão 
Rural *

Habilitação 
em Técnica 

Agrícola

Curso  Técnico  Agrícola  e 
Carteira  Nacional  de 
Habilitação categoria “B”.

Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais, em 
especial àqueles que praticam a agricultura familiar, em conformidade 
com  a  regulamentação  do  exercício  profissional;  participar  da 
elaboração e execução dos programas de extensão rural nos municípios 

Governo do Estado do Tocantins – Secretaria da Administração - Esplanadas das Secretarias, Praça dos Girassóis s/n – 
CEP.: 77001-906 – Palmas-TO
Tel. (63) 218-1500 – www.secad.to.gov.br

http://www.secad.to.gov.br/


SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO

www.secad.to.gov.br

14

atendidos  pelo  Estado;  elaborar  e  acompanhar  a  implantação  de 
projetos de crédito rural dentro dos limites estabelecidos pela legislação; 
realizar treinamento visando a capacitação dos agricultores familiares; 
realizar estudos de realidade e diagnóstico das comunidades a serem 
trabalhadas;  executar  atividades  de  educação  ambiental  e  realizar 
outras atividades correlatas.

Cargo 103:Técnico em Extensão 
Rural *

Habilitação 
em Técnica 

Agropecuária

Curso  Técnico  em 
Agropecuária  e  Carteira 
Nacional  de  Habilitação 
categoria “B”.

Cargo 104: Técnico em Informática * 

Curso  Técnico  em 
Programação  de 
Microcomputador  ou 
Ensino  Médio  Completo 
com técnico em informática

Executar ou auxiliar a execução de tarefas e trabalhos relacionados com as 
atividades na área de informática, incluindo atividades de desenvolvimento de 
projetos  e  programas  básicos  de  computador,  instalação,  configuração, 
operação e manutenção de microcomputadores, redes de computadores e 
planejamento de hipertextos, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 105: Técnico em Operações 
de Suporte e Desenvolvimento

Ensino Médio Completo ou 
Curso  Técnico  de  acordo 
com a área de interesse da 
Administração  Pública, 
abrangendo:  comunicação 
social,  turismo, 
planejamento  de 
hipertextos,  suporte  a 
informática,  estatística, 
biblioteca  e  de  infra-
estrutura em geral.

Executar  atividades  de  suporte  e  desenvolvimento  das  áreas  de 
programas socioculturais e de turismo, de tecnologias e de infraestrutura 
em geral. Atua, ainda, na área de suporte aos programas específicos da 
área de desenvolvimento social, respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 106: Técnico em Saneamento 
Ambiental *

Curso Técnico em 
Saneamento  Ambiental ou 
Ensino Médio  Completo 
com  curso 
profissionalizante na área 
de saneamento ambiental.

Executar atividades de suporte ao planejamento, acompanhamento e 
controle de projetos na área de  saneamento ambiental, respeitados 
os regulamentos do serviço.

Cargo 107: Técnico em Segurança 
do Trabalho *

Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho ou 
Ensino Médio  Completo 
com  curso 
profissionalizante na área 
de segurança do trabalho.

Planejar, coordenar e executar ações de  segurança e higiene no 
trabalho.  Implantar medidas de prevenção da área. Supervisionar os 
ambientes de trabalho  e  treinar   usuários  do serviço, respeitados os 
regulamentos do serviço.

* Para os Cargos  de nº 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 e 107 a Prova Objetiva será composta das áreas de 
conhecimentos, constantes na Tabela 9.3 do Item 9, do Edital de Abertura nº 01/2012
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Cargos de Nível Fundamental

CARGO PERFIL REQUISITOS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Cargo 108: Auxiliar Administrativo
Ensino  Fundamental 
Completo

Auxiliar a execução de tarefas e trabalhos de baixa   complexidade,
no   órgão   de   lotação, respeitados os regulamentos do 

serviço

Cargo 109: Motorista Categoria B
Ensino  Fundamental 
Completo e Carteira Nacional 
de Habilitação Categoria “B”

Dirigir veículo, realizar a manutenção, auxiliar em carga e descarga, 
além de informar ao superior qualquer ocorrência com o veículo, 
respeitados os regulamentos do serviço.

Cargo 110: Motorista Categoria C
Ensino  Fundamental 
Completo e Carteira Nacional 
de Habilitação Categoria “C”

Cargo 111: Motorista Categoria D
Ensino  Fundamental 
Completo e Carteira Nacional 
de Habilitação Categoria “D”

Cargo 112: Motorista Categoria E
Ensino  Fundamental 
Completo e Carteira Nacional 
de Habilitação Categoria “E”

Cargo 113: Motorista Categoria AB

Ensino  Fundamental 
Completo e Carteira Nacional 
de  Habilitação  Categoria 
“AB”

Cargo 114: Motorista Categoria AC

Ensino  Fundamental 
Completo e Carteira Nacional 
de  Habilitação  Categoria 
“AC”

Cargo 115: Motorista Categoria AD

Ensino  Fundamental 
Completo e Carteira Nacional 
de  Habilitação  Categoria 
“AD”

Cargo 116: Operador de Máquinas
Máquinas 
Agrícolas

Ensino Fundamental 
Completo e Carteira Nacional 

Operar  todo  tipo  de  máquinas, incluindo agrícolas,  realizar 
pequenos reparos, quando necessário, e zelar pela sua limpeza e 
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de Habilitação Categoria “D”
manutenção, respeitados os regulamentos do serviço

Cargo 117: Operador de Máquinas
Escavadeira 
Hidráulica

Cargo 118: Operador de Máquinas
Motoniveladora 

Patrol
Cargo 119: Operador de Máquinas Pá Mecânica
Cargo 120: Operador de Máquinas Retroescavadeira

Cargo 121: Operador de Máquinas
Rolo 

Compactador
Cargo 122: Operador de Máquinas Trator de Esteira

Cargo 123: Operador de Máquinas
Trator de Pneus 

(Roçadeira)

Cargo 124: Operador de Navegação 
Fluvial

Ensino Fundamental 
Completo e Habilitação para 
Navegação,  Categoria 
ARRAIS.

Conduzir,  controlar e coordenar os comandos da embarcação, 
zelar pelo bom funcionamento,  economia, limpeza e 
conservação da embarcação e maquinário e efetuar reparos 
de emergência, respeitados os regulamentos do serviço.
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