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ANEXOS III
INFORMAÇÕES DO PERFIL PROFISSIONAL DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL
MÉDIO OFERTADOS
O Curso Técnico de Nível Médio, na forma de oferta integrada, possui matriz curricular
composta de disciplinas de formação geral (ensino médio) e específicas (ensino técnico), por área
profissional.
O Curso Técnico de Nível Médio, na forma de oferta subsequente, possui matriz curricular
composta de disciplinas de formação específica (ensino técnico), por área profissional.
Técnico em Administração
Executa operações administrativas relativas a protocolos e arquivos, confecção e expedição de
documentos e controle de estoques. Aplica conceitos e modelos de gestão em funções
administrativas. Opera sistemas de informações gerenciais de pessoal e de materiais.
Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Orienta e acompanha famílias e grupos em seus domicílios. Identifica e intervém nos múltiplos
determinantes e condicionantes do processo saúde e doença, para a promoção da saúde e redução de
riscos à saúde da coletividade. Realiza mapeamento e cadastramento de dados sociais, demográficos
e de saúde. Desenvolve suas atividades norteadas pelas diretrizes, princípios e estrutura
organizacional do Sistema Único de Saúde. Promove comunicação entre equipe multidisciplinar,
unidade de saúde, autoridades e comunidade.
Técnico em Agrimensura
Executa levantamentos geodésicos e topográficos. Utiliza equipamentos e métodos específicos. Faz
a locação de obras de sistemas de transporte, civis, industriais e rurais. Delimita glebas. Efetua
aerotriangulação. Restitui fotografias aéreas para a elaboração de produtos cartográficos em
diferentes sistemas de referências e projeções. Interpreta dados de sensoriamento remoto, fotos
terrestres e fotos aéreas de modo integrado a dados de cartas, mapas e plantas. Utiliza ferramentas
de geoprocessamento. Identifica elementos na superfície e pontos de apoio para
georreferenciamento e amarração. Coleta dados geométricos. Executa cadastro técnico
multifinalitário. Identifica métodos e equipamentos para a coleta de dados. Organiza e supervisiona
ações de levantamento e mapeamento.
Técnico em Agroecologia
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Implanta sistemas de produção agropecuária e agroextrativista e técnicas de sistemas orgânicos de
produção. Realiza procedimentos de conservação do solo e da água. Organiza ações integradas de
agricultura familiar. Desenvolve ações de conservação e armazenamento de matéria-prima, de
processamento e industrialização de produtos agroecológicos. Opera máquinas e equipamentos
agrícolas inerentes ao sistema de produção agroecológico. Atua na certificação agroecológica.
Técnico em Agroindústria
Aplica tecnologias voltadas à conservação e ao processamento das matérias-primas de origem
animal e vegetal na panificação e confeitaria. Realiza a implantação, execução e avaliação de
programas preventivos de segurança do trabalho, de gestão de resíduos, de diminuição do impacto
ambiental e de higienização e sanitização da produção agroindustrial. Realiza análises laboratoriais
de alimentos. Desenvolve técnicas mercadológicas de produtos e insumos para a agroindústria e
promove a inovação tecnológica.
Técnica em Agropecuária
Maneja de forma sustentável a fertilidade do solo e os recursos naturais. Planeja e executa projetos
ligados a sistemas de irrigação e uso da água. Seleciona, produz e aplica insumos (sementes,
fertilizantes, defensivos, pastagens, concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas).
Desenvolve estratégias para reserva de alimentação animal e água. Realiza atividades de produção
de sementes e mudas, transplantio e plantio. Realiza colheita e pós-colheita. Realiza trabalhos na
área agroindustrial. Opera máquinas e equipamentos. Maneja animais por categoria e finalidade
(criação, reprodução, alimentação e sanidade). Comercializa animais. Desenvolve atividade de
gestão rural. Observa a legislação para produção e comercialização de produtos agropecuários, a
legislação ambiental e os procedimentos de segurança no trabalho. Projeta instalações rurais.
Realiza manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas. Realiza medição, demarcação e
levantamentos topográficos rurais. Planeja e efetua atividades de tratos culturais.
Técnico em Aquicultura
Realiza projetos de implantação de sistemas de cultivos continentais e marinhos com base no
manejo e na qualidade dos produtos e das águas, de acordo com as realidades locais e com a aptidão
dos ambientes naturais. Utiliza tecnologias e sistemas de produção e manejo aquícola e de
beneficiamento do pescado. Analisa a viabilidade técnica e econômica de propostas e projetos
aquícolas. Opera equipamentos e métodos qualitativos de análise de água utilizada em sistemas de
cultivo. Previne situações de risco à segurança no trabalho. Elabora projetos aquícolas, reconhece o
potencial de áreas geográficas para implantar empreendimentos e construções aquícolas. Reconhece
os aspectos biológicos e fisiológicos das principais espécies de cultivo e aplica os princípios de
nutrição e de manejo alimentar das principais espécies cultivadas.
Técnico em Automação Industrial
Reitoria - Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira – CEP: 66645-240 - Belém – Pará – Brasil
https://prosel.ifpa.edu.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
REITORIA
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO - COMPSE

Realiza integração de sistemas de automação. Emprega programas de computação e redes
industriais no controle da produção. Propõe, planeja e executa instalação de equipamentos
automatizados e sistemas robotizados. Realiza manutenção em sistemas de automação industrial.
Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos elétricos. Executa procedimentos de
controle de qualidade e gestão.
Técnico em Controle Ambiental
Propõe medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já degradados.
Controla processos produtivos. Identifica o potencial poluidor de processos produtivos. Gerencia e
monitora os processos de coleta, armazenamento e análise de dados ambiental em estações de
tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Executa análises físico-químicas e
microbiológicas destes. Avalia as intervenções antrópicas e utiliza tecnologias de prevenção,
correção e monitoramento ambiental. Realiza levantamentos ambientais. Realiza campanhas de
monitoramento e educação ambiental. Identifica tecnologias apropriadas para o processo de
produção racional e cuidados com o meio ambiente. Opera sistemas de tratamento de poluentes e
resíduos sólidos. Executa análises de controle de qualidade ambiental.
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolve sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa
e mantém banco de dados. Utiliza linguagem de programação específica. Realiza testes de
programas de computador. Mantém registros para análise e refinamento de resultados. Elabora
documentação do sistema. Aplica princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção
de programas de computador.
Técnico em Design de Interiores
Cria, desenvolve e viabiliza a execução de projetos de interiores residenciais, comerciais, vitrines e
exposições. Desenvolve esboços, perspectivas e desenhos. Planeja e organiza o espaço. Identifica
elementos básicos para a concepção do projeto. Representa os elementos de projeto no espaço bi e
tridimensional. Aplica métodos de representação gráfica.
Técnico em Edificações
Desenvolve e executa projetos de edificações. Planeja a execução e a elaboração de orçamento de
obras. Desenvolve projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações. Coordena a execução
de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações.
Técnico em Eletromecânica
Planeja, projeta, executa, inspeciona e instala máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza
usinagem e soldagem de peças. Interpreta esquemas de montagem e desenhos técnicos. Realiza
montagem, manutenção e entrega técnica de máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza
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medições, testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos. Executa procedimentos de
controle de qualidade e gestão.

Técnico em Eletrônica
Desenvolve projetos eletrônicos com microcontroladores e microprocessadores. Executa e
supervisiona a instalação e a manutenção de equipamentos, sistemas eletrônicos inclusive de
transmissão e recepção de sinais. Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos
eletrônicos. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão.
Técnico em Eletrotécnica
Projeta, instala, opera e mantém elementos do sistema elétrico de potência. Elabora e desenvolve
projetos de instalações elétricas industriais, prediais e residenciais e de infraestrutura para sistemas
de telecomunicações em edificações. Planeja e executa instalação e manutenção de equipamentos e
instalações elétricas. Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas
alternativas. Projeta e instala sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de automação industrial.
Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão.
Técnico em Eventos
Projeta, planeja, organiza, coordena, executa e avalia serviços de apoio técnico e logístico a eventos
de diversas classificações e tipologias. Utiliza normas de cerimonial e protocolo. Opera as
ferramentas de marketing e de divulgação. Executa procedimentos de recepção e encaminhamentos
demandados por eventos. Coordena a decoração de ambientes. Coordena o armazenamento e
manuseio de gêneros alimentícios servidos em eventos.
Técnico em Florestas
Planeja, organiza, dirige e controla atividades técnico-científicas de preservação, implantação,
conservação e utilização com manejo sustentável de florestas e produtos de origem florestal.
Supervisiona a execução de atividades florestais, desde a construção de viveiros florestais e
infraestrutura, produção de mudas, colheita florestal com extração e beneficiamento da madeira até
o manejo de florestas nativas e comerciais. Executa o processo de produção, manejo sustentável e
industrialização dos recursos de origem florestal. Orienta prática florestal de menor impacto
ambiental. Inventaria florestas. Realiza a coleta, identificação e conservação de sementes florestais.
Seleciona e aplica métodos de manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas.
Administra unidades de conservação e de produção florestal. Desenvolve projetos de preservação e
conservação ambiental e florestal. Fiscaliza e monitora fauna e flora silvestres. Elabora documentos
técnicos pertinentes à área. Utiliza máquinas e implementos específicos para a atividade florestal.
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Técnico em Geodésia e Cartografia
Manipula mapas analógicos e digitais para obtenção de informações espaciais. Utiliza dados
coletados por sensores orbitais e aéreos para produção cartográfica. Coleta dados com a mediação
de satélites artificiais para posicionamento terrestre. Realiza o processamento digital de imagens,
sistemas de informação geográfica e desenhos assistidos por computador. Utiliza softwares de
geoprocessamento.
Técnico em Guia de Turismo
Conduz e assiste pessoas ou grupos em traslados, passeios, visitas e viagens. Informa os visitantes
sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais e geográficos. Traduz o patrimônio material e
imaterial de uma região para visitantes. Estrutura e apresenta roteiros e itinerários turísticos de
acordo com interesses, expectativas ou necessidades específicas.
Técnico em Hospedagem
Realiza atividades de recepção, reserva, governança, mensageria e concièrgerie em meios de
hospedagem. Supervisiona a manutenção dos equipamentos. Executa serviços de atendimento e
suporte aos clientes.
Técnico em Informática
Instala sistemas operacionais para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para
desktop com acesso a web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral.
Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte.
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Executa montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática. Instala e configura
sistemas operacionais desktop e aplicativos. Realiza manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de informática, fontes chaveadas e periféricos. Instala dispositivos de acesso à rede e
realiza testes de conectividade. Realiza atendimento help-desk.
Técnico em Mecânica
Elaboração projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e
manutenção relacionados a máquinas e equipamentos mecânicos. Planeja, aplica e controla
procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de máquinas e equipamentos.
Opera equipamentos de usinagem. Aplica procedimentos de soldagem. Realiza interpretação de
desenho técnico. Controla processos de fabricação. Aplica técnicas de medição e ensaios.
Especifica materiais para construção mecânica.
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Técnico em Meio Ambiente
Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Elabora relatórios e
estudos ambientais. Propõe medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes
já degradados. Executa sistemas de gestão ambiental. Organiza programas de Educação ambiental
com base no monitoramento, correção e prevenção das atividades autrópicas, conservação dos
recursos naturais através de análises prevencionista. Organiza redução, reuso e reciclagem de
resíduos e/ou recursos utilizados em processos. Identifica os padrões de produção e consumo de
energia. Realiza levantamentos ambientais. Opera sistemas de tratamento de poluentes e resíduos
sólidos. Relaciona os sistemas econômicos e suas interações com o meio ambiente. Realiza e
coordena o sistema de coleta seletiva. Executa plano de ação e manejo de recursos naturais. Elabora
relatório periódico das atividades e modificações dos aspectos e impactos ambientais de um
processo, indicando as conseqüências de modificações
Técnico em Metalurgia
Supervisiona e controla processos de preparação de matérias-primas e insumos. Elabora e realiza
análises químicas, metalográficas, ensaios mecânicos, processos de fundição, modelagem e
tratamento térmico de peças metálicas. Inspeciona e coordena a manutenção de equipamentos e de
instalações. Elabora projetos de ferramentas. Desenvolve projetos e planos de negócios na área de
produção e de comercialização.
Técnico em Mineração
Realiza atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento e extração referente
aos recursos naturais. Opera equipamentos de extração mineral, sondagem, perfuração, amostragem
e transporte. Caracteriza minérios sob os aspectos físico-químico, mineralógico e granulométrico.
Executa projetos de desmonte, transporte e carregamento de minérios. Monitora a estabilidade de
rochas em minas subterrâneas e a céu aberto. Elabora mapeamento geológico e amostragem em
superfície e subsolo. Opera equipamentos de fragmentação, de separação mineral, separação
sólido/líquido, hidrometalúrgicos e de secagem.
Técnico em Pesca
Planeja e executa atividades relacionadas à pesca extrativa, operações de embarque e desembarque.
Conduz embarcação. Utiliza procedimentos de armação. Constrói e mantém apetrechos de pesca
(redes, iscas, armadilhas e anzóis). Realiza procedimentos de beneficiamento e processamento do
pescado nas embarcações. Opera equipamentos como radares, bússolas, GPS, barômetros.
Técnico em Química
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Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais. Avalia atividades. Controla a
qualidade de matérias-primas, insumos e produtos. Realiza amostragens, análises químicas, físicoquímicas e microbiológicas. Desenvolve produtos e processos. Compra e estoca matérias-primas,
insumos e produtos.

Técnico em Recursos Pesqueiros
Realiza operações do setor pesqueiro com base no manejo e na qualidade dos produtos. Aprimora a
sustentabilidade dos recursos naturais e da biodiversidade aquícola. Analisa e avalia os aspectos
técnicos, sociais e econômicos da cadeia produtiva do setor pesqueiro. Monitora o uso da água com
vistas à exploração dos recursos pesqueiros. Planeja, organiza, dirige e controla as operações de
pesca. Monitora instalações, montagens, operações e manuseios de apetrechos, máquinas e
equipamentos, processamento e refrigeração dos produtos.
Técnico em Redes de Computadores
Opera, instala, configura e realiza manutenção em redes de computadores. Aplica técnicas de
instalação e configuração da rede física e lógica. Instala, configura e administra sistemas
operacionais em redes de computadores. Implementa políticas de segurança para acesso a dados e
serviços diversos.
Técnico em Saneamento
Coordena projetos e obras de aterros sanitários. Supervisiona a disposição e reciclagem de resíduos
em unidades de compostagem. Desenvolve, coordena e executa projetos de obras de sistemas e
estação de tratamento de águas (captação, transporte, tratamento e distribuição) e de esgotos (coleta,
transporte, tratamento e disposição final). Executa e fiscaliza obras de drenagem urbana. Realiza a
manutenção de equipamentos e redes. Estrutura o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras.
Controla os procedimentos de preservação do meio ambiente. Fiscaliza atividades e obras. Realiza
vistorias, inspeções e análises técnicas de projetos, obras e processos. Promove a educação sanitária
e ambiental.
Técnico em Segurança do Trabalho
Analisa os métodos e os processos laborais. Identifica fatores de risco de acidentes do trabalho, de
doenças profissionais e de trabalho e de presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador.
Realiza procedimentos de orientação sobre medidas de eliminação e neutralização de riscos.
Elabora procedimentos de acordo com a natureza da empresa. Promove programas, eventos e
capacitações. Promove a divulgação de normas e procedimentos de segurança e higiene
ocupacional. Indica, solicita e inspeciona equipamentos de proteção coletiva e individual contra
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incêndio. Levanta e utiliza dados estatísticos de acidentes de trabalho, doenças profissionais e de
trabalho para ajustes das ações prevencionistas. Produz relatórios referentes à segurança e à saúde
do trabalhador.
Técnico em Telecomunicações
Realiza operações de instalação e manutenção de sistemas de telecomunicação e telemática. Elabora
projetos de telecomunicação. Supervisiona os procedimentos adotados nos serviços de
telecomunicação.

Belém, 17 de setembro de 2019.
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