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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 

 
a) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto 

 
EMPREGO – 1.00 – MOTORISTA – (FMPFM) 
Dirige veículos oficiais ou particulares para transporte de pessoas e materiais, no território de Mogi Guaçu ou fora 
dele, observando as determinações do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
EMPREGO – 1.01 – VIGIA – (FMPFM) 
Controla entrada e saída de pessoas e veículos das áreas pertencentes à faculdade, inspeciona as dependências 
da Instituição (internas e externas) anotando e imediatamente comunicando ao superior imediato situações 
suspeitas, irregulares ou nocivas; zela pela segurança das pessoas e do patrimônio que se encontrarem nas 
dependências da faculdade; participa da organização de solenidades, festas, reuniões, visitas, passeios, provas, 
presta assistência ao Administrador do Campus.  

 
b) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Completo 

 
EMPREGO – 1.02 – AUXILIAR DE BIBLIOTECA – (FMPFM) 
Inventariar livros, revistas, folhetos e publicações recebidos pela escola; atender as solicitações de alunos, 
professores e funcionários, orientando-os; Executar serviços de reparos em livros, revistas e outras publicações, 
zelando pela sua conservação; Controlar a devolução do material retirado pelos usuários, observando os prazos 
estabelecidos; Fiscalizar no recinto o uso de livros, revistas e outras publicações; Participar da elaboração da 
proposta Pedagógica; Executar outras atividades afins. 

 
EMPREGO – 1.03 – AUXILIAR DE BIBLIOTECA – (PROF. CID CHIARELLI) 
Executa tarefas junto à Biblioteca e outros setores acadêmicos. Recebem livros, revistas, folhetos, manuscritos em 
geral, registrando-os nas fichas apropriadas; atende as solicitações de alunos e professores da Instituição e da 
comunidade, indicando bibliografias, orientando-os em pesquisas; controla o empréstimo e a devolução de livros e 
outros materiais cadastrados na biblioteca, retirados para leitura, consulta ou pesquisa fora da biblioteca, 
observando os prazos estabelecidos; fiscaliza a consulta e a pesquisa no recinto da biblioteca, de livros e outros 
materiais; executa tarefas de conservação e reparação em livros e outros materiais catalogados na biblioteca; 
mantém atualizados os registros de cadastros da biblioteca; auxilia na manutenção da limpeza e organização do 
ambiente da biblioteca e anexos e outras tarefas que lhe forem determinadas pelos superiores hierárquicos. 

 
EMPREGO – 1.04 – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – (FMPFM) 
Realiza  todas as tarefas administrativas de escrita, datilografia, digitação de documentos, formulários, planilhas, 
fichas, arquivamento, organização, recebimento, separação, classificação e expedição de correspondências, 
processos e outros expedientes, atendimentos ao público, e tarefas afins de caráter administrativo e acadêmico 

 
EMPREGO – 1.05 – INSPETOR DE ALUNOS 
Controlar a movimentação dos alunos no recinto escolar e em suas imediações, orientando-os quanto às normas 
de convivência; Informar a direção da Escola sobre a conduta dos alunos e comunicar as ocorrências; colaborar na 
execução de atividades cívicas, sociais e culturais da Escola; Atender aos professores, em aula, nas solicitações 
de material escolar e nos problemas disciplinares ou de assistência aos alunos; providenciar atendimento aos 
alunos em caso de enfermidade ou acidente; Verificar as condições de higiene das dependências internas e 
externas da Escola, solicitando quando necessário as providências cabíveis junto ao Oficial de Serviços de 
manutenção; Colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração da escola ; Relacionar-
se condignamente com os alunos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica; Executar outras tarefas 
auxiliares que lhe forme atribuídas pela direção. 
 

c) Empregos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 
 
EMPREGO – 2.00 – AUXILIAR EDUCACIONAL – (FMPFM) 
Auxilia na montagem, guarda, manutenção e limpeza dos equipamentos em geral utilizados no ambiente de 
trabalho da Instituição; providência instalações em variados compartimentos, atuando com zelo e atenção para a 
manutenção do patrimônio nos ambientes acadêmicos como salas de aula, laboratórios, administração e demais 
locais do Campus da Instituição. Verifica diariamente as condições de salas de aula, sendo responsável pela 
abertura e fechamento das mesmas, organizando a utilização do ambiente físico e equipamentos da Instituição. 
Participa do controle e fiscalização durante todos os eventos realizados na atividade acadêmica e da extensão à 
comunidade. 
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EMPREGO – 2.01 – AUXILIAR DE ENSINO – (FMPFM) 
Fiscaliza e mantém a disciplina dos alunos na Instituição; atende os professores nas necessidades de material para 
as aulas, presta assistência aos alunos dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria. Presta colaboração ao 
coordenador Geral e aos coordenadores de Curso; participa da organização de solenidades, festas, reuniões, 
visitas, passeios, provas, verifica as condições de higiene e limpeza das salas de aula, laboratórios, sanitários e 
demais dependências da Instituição 
 
EMPREGO – 2.02 – AUXILIAR DE TESOURARIA – (FMPFM) 
Proceder ao controle bancário das aplicações feitas pela Fundação, supervisionado pelo contador; Prestar 
esclarecimentos ao público sobre taxas e mensalidades cobradas pela fundação; Receber em local adequado, em 
dinheiro ou cheque, as taxas e mensalidades cobras pela fundação; Depositar em conta bancária os valores em 
cheque e em dinheiro recebidos das mensalidades e taxas cobradas; Preparar a documentação e os cheques para 
o pagamento encaminhando-os ao Contador; Proceder às aplicações financeiras e às demais atividades sob a 
orientação do contador; emitir relatórios ou boletins sobre aplicações feitas, saldos, retiradas, resgates, entre 
outros, segundo a orientação recebida; Proceder ao arquivamento de fichas e documentos; participar da 
elaboração da proposta  pedagógica; Executar outras atividades afins 
 
EMPREGO – 2.03 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE BIOLOGIA/QUÍMICA – (FMPFM) 
Realiza tarefas de rotina laboratorial, tais como preparo de materiais e equipamentos para as aulas práticas; 
organização e manutenção da higiene e limpeza dos laboratórios e anexos, recebimento, separação e classificação 
de materiais, monitoria nas aulas práticas,  auxilia o corpo docente, auxilia o corpo discente nas diversas atividades 
de aprendizado; colabora no desenvolvimento de pesquisas científicas e nos projetos de extensão comunitária. 
 
EMPREGO – 2.04 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA – (FMPFM) 
Realiza tarefas de rotina laboratorial, tais como preparo de materiais e equipamentos para as aulas práticas; 
organização e manutenção da higiene e limpeza dos laboratórios e anexos, recebimento, separação e classificação 
de materiais, monitoria nas aulas práticas,  auxilia o corpo docente, auxilia o corpo discente nas diversas atividades 
de aprendizado; colabora no desenvolvimento de pesquisas científicas e nos projetos de extensão comunitária. 
 
EMPREGO – 2.04 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA – (FMPFM) 
Realiza as tarefas relativas à instalação e manutenção de equipamentos e redes de informatização e sua 
otimização e operacionalização. Controla o uso dos laboratórios de informática, colabora nas aulas práticas, 
auxiliando aos professores e alunos. Desenvolve programas e projetos informatizados de acordo com a 
necessidade da Instituição. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


