Edital 001/2017
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRAS/CARGOS DO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
 Anexo II - QUADRO GERAL DOS CARGOS

Cargo

Descrição

AGENTE ADMINISTRATIVO

Amplitude do Cargo:Profissional responsável pela ligação entre o nível gerencial e
o tático, executa todo tipo de atribuições administrativas, podendo ser lotado em
todos os setores do CREMERJ.
Principais Requisitos de conhecimentos para a função:
 Conhecer aplicativos de Informática;
 Ter habilidade para digitar com eficiência textos, planilhas,
equipamentos eletrônicos de som e imagem;
 Habilidade na prestação de atendimento ao público em geral;
 Facilidade de expressão escrita e oral.
Amplitude do Cargo: Profissional responsável por efetuar a manutenção e
conservação dos equipamentos de informática.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Principais Requisitos de Conhecimentos para a função:
 Apoiar profissionais da equipe nas atividades relacionadas à tecnologia e
microinformática e na homologação de novas tecnologias e soluções em
hardware e software;
 Prestar assistência na administração da rede de computadores e suporte
aos usuários nos aspectos de hardware e software, envolvendo a
montagem, reparos e configurações de computadore ( desktop );
 Monitorar os reparos e orçamentos junto aos fornecedores e parceiros;
 Realizar inventários periódicos, organizar e receber os equipamentos no
estoque de TI testando e selecionando peças para utilização no parque de
equipamentos de informática;
 O profissional será responsável também pelo suporte da infraestrutura
montada para os eventos, além da transmissão de áudio e vídeo, bem
como a gravação e captura das imagens (filmagem).
Amplitude do Cargo: Profissional responsável por gerar aplicações informatizadas,
desenvolvendo, implantando e mantendo sistemas de acordo com uma
metodologia e técnica adequada definidas pelo gestor da área de TI, visando
atender aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custo, prazo e escopo

ANALISTA DE TI DESENVOLVIMENTO

Principais Requisitos de Conhecimentos para a função:
 Ser responsável pela otimização dos softwares;
 Fazer levantamento de requisitos de programação;
 Realizar manutenção dos sistemas, mantendo-os sempre atualizados,
incluindo desenvolvimento, testes e implementação;
 Assegurar a qualidade das rotinas e reavaliá-las periodicamente;
 Analisar o desempenho dos sistemas implantados, com conhecimento de
lógica para fazer uso racional e criativo da tecnologia de informação;
 Escrever manuais, desenvolver e aperfeiçoar projetos de banco de dados;
 Ter conhecimento básico na gestão de projetos e frameworks de
gerenciamento de ambiente de TI. Iniciativa e pró-atividade; trabalho em
equipe; trabalho sob pressão, organização e bom relacionamento
interpessoal.

Amplitude do Cargo: Profissional responsável pela infraestrutura de TI, garantindo
o suporte tecnológico para o tráfego de informações. Administrar os recursos de
rede, banco de dados e ambiente operacional, perfil de acesso às informações,
dados e recursos

ANALISTA DE TI - SUPORTE

Principais Requisitos de Conhecimentos para a função:
 Ser Responsável pela segurança dos dados;
 Realizar prevenção contra invasões físicas ou lógicas;
 Efetuar a manutenção do controle de acesso aos recursos;
 Instalar e manter os diversos sistemas operacionais, tais como: sistema de
comunicação digital, sistema de gestão, banco de dados;
 Apoiar os técnicos de suporte no atendimento aos usuários da empresa;
 Desejável certificação em administração de sistemas operacionais, redes e
domínios, além de conhecimento básico na gestão de projetos e
frameworks de gerenciamento de ambiente de TI;

Iniciativa, e pró-atividade e raciocínio lógico;
 Trabalhar em equipe e sob pressão.

Amplitude do Cargo: Profissional responsável pela administração e guarda dos
bens da Autarquia, acompanhando e fiscalizando os sistemas orçamentário,
financeiro e patrimonial.
CONTADOR

Principais Requisitos de Conhecimentos para a função:
 Conhecer aplicativos de Informática ;
 Conhecimentos gerais nas diversas áreas de atuação do Contador de
empresa pública;
 Registro ativo no CRC.

