ESTADO DO ACRE

MINISTÉRIO PÚBLICO
Colégio de Procuradores de Justiça
RESOLUÇÃO Nº 010/20121
“FIXA

AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, AS
ÁREAS DE ATIVIDADES, AS ESPECIALIDADES E
OS
REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE
E
HABILITAÇÃO LEGAL DAS CARREIRAS DE
ANALISTA,
TÉCNICO
E
AUXILIAR
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições
legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, parágrafo único,
da Lei Estadual nº 2.430, de 21 de julho de 2011 (Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Servidores do Ministério Público do Estado do Acre),
estabelecendo que as “atribuições dos cargos, as áreas de atividades e suas
especialidades serão descritas em regulamento aprovado pelo Colégio de
Procuradores de Justiça do MPE”;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de descrição
das atribuições funcionais dos cargos efetivos relacionados no Anexo I da Lei
Estadual nº 2.430/2011;
RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar, na forma do Anexo I desta
Resolução, as atribuições dos cargos, as áreas de atividades e suas especialidades,
das Carreiras de Analista, Técnico e Auxiliar do Ministério Público do Estado do
Acre.
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Publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 10.782, às fls. 84/90, do dia 23 de abril de 2012.
Texto com alterações introduzidas pela Resolução n. 14, de 18 de junho de 2012, publicada no DOE n. 10.823, de
20.06.2012 (fls. 38/39).
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Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2012.

PATRÍCIA DE AMORIM RÊGO

Presidenta do Colégio de Procuradores de Justiça
Procuradora-Geral de Justiça

GISELLE MUBARAC DETONI

Membro

VANDA DENIR MILANI NOGUEIRA

Membro
UBIRAJARA BRAGA DE ALBUQUERQUE

Membro

W ILLIAMS JOÃO SILVA

Membro

EDMAR AZEVEDO MONTEIRO FILHO

Membro
OSWALDO D’ALBUQUERQUE LIMA NETO

Membro

SAMMY BARBOSA LOPES

Membro

CARLOS ROBERTO DA SILVA MAIA

Membro
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KÁTIA REJANE DE ARAÚJO RODRIGUES

Membro

ÁLVARO LUIZ ARAÚJO PEREIRA

Membro
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ANEXO I
RESOLUÇÃO 010/2012, CPJMP-AC

CARGO: ANALISTA (ADMINISTRATIVO)

Descrição sumária:
Atividades de natureza científica, relacionadas ao planejamento, à gestão, à coordenação, à
supervisão e à execução de tarefas que envolvem as funções de desenvolvimento
organizacional, de controle interno e de suporte técnico e administrativo às unidades
organizacionais, de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais. Fornecer
apoio técnico-administrativo e institucional. Planejar, executar, acompanhar e avaliar planos,
projetos e programas relativos ao desenvolvimento organizacional. Emitir pareceres,
relatórios técnicos ou informações em processos administrativos. Acompanhar processos
administrativos de qualquer natureza, inclusive quanto às publicações em Diário Oficial.
Colaborar na regularidade do cumprimento dos atos processuais, bem como na observância
de prazos. Prestar informações ao público interessado. Operacionalizar equipamentos de
dados afetos à área. Exercer outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade,
que lhe sejam atribuídas pela autoridade superior. Desenvolver atividades de nível superior,
de grande complexidade, que envolvam estudos e pesquisas; elaboração, criação,
acompanhamento, coordenação e controle de planos, programas e projetos relacionados à
administração financeira, de pessoal, de material, de organização, de métodos e de
planejamento.
Descrição exemplificativa:
1. realizar estudos e pesquisas sobre atribuições de cargos e funções a fim de possibilitar
sua classificação e redistribuição;
2. planejar e organizar a criação de novos quadros funcionais;
3. estudar e acompanhar novos sistemas de ascensão, progressão e avaliação de cargos;
4. realizar estudos sobre a criação, alteração e extinção de cargos e funções, bem como
sobre a movimentação de pessoal;
5. realizar estudos para elaboração de normas destinadas à padronização, à simplificação,
à especificação, à compra, ao recebimento, à guarda, à estocagem, ao suprimento, à
alienação e aos inventários de material;
6. estudar e acompanhar o orçamento e sua execução físico-financeira;
7. acompanhar o desenvolvimento da técnica de planejamento administrativo e financeiro
a fim de promover o seu aperfeiçoamento;
8. estudar e acompanhar o exame crítico da conjuntura econômico-financeira para fins de
adequação à produtividade das fontes de receitas;
9. elaborar manuais que visem à uniformização das atividades administrativas;
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10. desenvolver projetos com o objetivo de racionalizar e informatizar as rotinas e os
procedimentos;
11. desenvolver estudos a fim de criar e/ou aprimorar os sistemas administrativos;
12. elaborar fluxogramas, organogramas e demais esquemas ou gráficos das informações
do sistema;
13. elaborar diretrizes para a organização e modernização das estruturas e dos
procedimentos administrativos, com o intuito de aperfeiçoar a execução dos programas
governamentais;
14. estudar e analisar os programas e projetos, em harmonia com as diretrizes e políticas
estabelecidas;
15. fornecer subsídios técnicos para elaboração de anteprojetos de leis e decretos
relacionados a assuntos de sua área de competência;
16. fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;
17. emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; e executar
outras atividades compatíveis com o cargo.
Habilitação profissional:
Conclusão de curso superior em Administração de Empresas, Economia ou Administração
Pública, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, e inscrição no respectivo
Conselho Profissional, quando houver.

CARGO: ANALISTA (CONTROLE INTERNO)

Descrição sumária:
Atividades de natureza científica, com o intuito de avaliar o cumprimento das metas
previstas no orçamento, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das unidades do Ministério
Público do Estado do Acre, bem como da aplicação de recursos públicos, atuando nas áreas
afins relacionadas ao cargo. Desenvolver atividades de nível superior, de grande
complexidade, que envolvam trabalhos de pesquisa e assessoramento técnico relativos às
atribuições específicas, no âmbito de sua competência.
Descrição exemplificativa:
1. normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais dos órgãos de
administração, observadas as disposições das Leis Orgânicas Estadual e Federal do
Ministério Público, bem como da Lei Ordinária Federal nº 4.320/64 e da Lei
Complementar Federal nº 101/00;
2. exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no
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que se refere à legalidade, legitimidade e economicidade;
3. realizar auditorias, fiscalizações ou outros procedimentos pertinentes nos sistemas
contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e
operacionais;
4. promover a análise da legalidade e legitimidade dos gastos com a folha de pagamento
da Instituição, objetivando submetê-la a rígidos mecanismos de controle;
5. verificar a regularidade dos processos de licitações, notadamente quanto a obras e
serviços, compras, alienações e locações, inclusive em seus aspectos técnicos;
6. promover a orientação aos administradores visando à racionalização da execução da
despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;
7. elaborar documento de prestação de contas anual, a ser encaminhado ao Tribunal de
Contas do Estado – TCE;
8. elaborar relatórios sobre a gestão fiscal e demais documentos exigidos pela legislação
aplicável;
9. expedir recomendações visando a orientação dos servidores para o fiel cumprimento
das normas legais e regimentais;
10. apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados quando da
utilização de recursos públicos, dar ciência destes ao controle externo e, quando for o
caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade, para as providências
cabíveis; e
11. exercer as demais atividades inerentes ao controle interno.
Habilitação Profissional:
Conclusão de curso superior em Administração, Contabilidade ou Direito reconhecido pelo
Ministério da Educação e Cultura, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando
houver.

CARGO: ANALISTA (DOCUMENTAÇÃO)

Descrição sumária:
Atividades de natureza científica, relacionadas ao planejamento, à coordenação, à
supervisão e à execução de tarefas que envolvem as funções de documentação, de
pesquisa e de informação e seleção de livros, periódicos, documentos gráficos,
reprográficos e audiovisuais, nacionais e estrangeiros, visando à aquisição; registro,
catalogação, classificação, indexação e disseminação de material bibliográfico e de
multimeios, de acordo com as normas e procedimentos definidos; intercâmbio com
bibliotecas de órgãos públicos e instituições jurídicas nacionais e estrangeiras e seleção e
indexação de periódicos e de legislação federal e estadual que versem sobre matéria de
interesse do Ministério Público do Estado do Acre, atuando nas áreas de Biblioteconomia,
Arquivologia, Comunicação Social e Estatística. Planejar, organizar, supervisionar,
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coordenar, avaliar e executar atividades referentes a pesquisa, estudo, catalogação,
classificação e indexação bibliográfica de livros, periódicos e documentos, bem como o
armazenamento, recuperação e disseminação de informações técnicas, sociais e culturais
de interesse do Ministério Público do Estado do Acre. Realizar atividades de nível superior
que envolvam a coleta, produção, revisão e edição de notícias voltadas à divulgação oficial
da competência constitucional do Ministério Público do Estado do Acre e em matérias de
seu interesse, por meio da imprensa escrita, falada, televisionada e virtual, com a aplicação
de técnicas de redação jornalística. Desenvolver atividades de nível superior, de grande
complexidade, que envolvam trabalhos de pesquisa e assessoramento técnico relativos às
atribuições específicas, no âmbito de sua competência.
Descrição exemplificativa:
1. catalogar, indexar, classificar e armazenar as obras que compõem o acervo, em suporte
impresso ou eletrônico;
2. normalizar as obras editadas pelo Ministério Público do Estado do Acre de acordo com
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
3. supervisionar a utilização do acervo;
4. planejar e executar serviços de atendimento aos usuários identificando e provendo
fontes de informação solicitadas;
5. orientar os usuários em suas pesquisas;
6. realizar pesquisas, levantamentos e compilações bibliográficas de doutrina, legislação,
jurisprudência e de outras fontes para auxílio aos usuários;
7. recuperar e disseminar informações de interesse para o Ministério Público do Estado do
Acre;
8. planejar, coordenar e implantar política de desenvolvimento e avaliação de coleções;
9. manter atualizada bases de dados de interesse para a Instituição;
10. organizar e viabilizar serviço de intercâmbio com outras instituições;
11. supervisionar e executar o ordenamento de obras nas estantes;
12. zelar pela conservação do acervo;
13. observar o estado físico do acervo e solicitar, quando necessário, serviços
especializados de higienização e restauração;
14. planejar, desenvolver e coordenar atividades culturais e de fomento à leitura;
15. divulgar os serviços e produtos da biblioteca; e
16. assessorar em atividades específicas de jornalismo e de assessoria de imprensa;
17. analisar mídias divulgadas a respeito da Instituição, interpretando e avaliando a
cobertura jornalística;
18. propor editorial adequado à missão, à visão e aos valores institucionais, bem como o
uso eficaz dos recursos de rádio, TV, site e de outros meios de divulgação e de
comunicação;
19. desenvolver o planejamento estratégico de comunicação institucional, propondo novos
canais de comunicação com os diversos públicos da instituição, quando necessário e o
aperfeiçoamento dos já existentes;
20. identificar e analisar as necessidades institucionais quanto à criação de identidades
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21.
22.
23.
24.

visuais e de campanha, bem como criar e desenvolver peças para campanhas
publicitárias institucionais internas e externas, projetos, programações visuais e
produções gráficas;
implementar ações de publicidade, propaganda, marketing e projetos institucionais;
elaborar projetos de layout para sítios WEB, utilizando conceito e padrões de arquitetura
da informação, usabilidade e acessibilidade;
promover a implementação de programas e ações que promovam a integração,
motivação e conscientização do público interno;
executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de atuação,
designados por autoridade competente.

Habilitação profissional:
Conclusão de curso superior específico na área de Biblioteconomia, Arquivologia e
Comunicação Social, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, e inscrição no
respectivo Conselho Profissional, quando houver.

CARGO: ANALISTA (EDUCAÇÃO)

Descrição sumária:
Atividades de natureza educacional para crianças e adolescentes, relacionadas a
organização de trabalhos pedagógicos voltados para educação de qualidade, propostas
curriculares nos estabelecimentos de ensino, coordenação de reuniões pedagógicas e de
estudo, organização do conselho escolar com a participação efetiva da comunidade,
monitoramento das atividades escolares, como também extracurricular, acompanhamento
do processo de avaliação e rendimento dos educandos, acompanhamento do educando em
situação de risco social, planejamento dos planos de aula a serem adotados na rede escolar
de ensino, verificação da evasão escolar, bem como inclusão deste em rede oficial de
ensino, visitas escolares e domiciliares quando detectados problemas de evasão escolar,
voltado para processo de ressocialização na sociedade e emissão de relatórios para
acompanhamento da criança e do adolescente, atuando nas áreas de Pedagogia e
Licenciatura Plena. Realizar atividades de nível superior a fim de favorecer o adequado
funcionamento e desenvolvimento organizacional. Compreende o planejamento, a
execução, o acompanhamento e a avaliação de planos e projetos de capacitação,
treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento funcional. Consiste também em prestar
assistência às Promotorias de Justiça em ações e procedimentos que envolvam
conhecimentos técnicos na área de Pedagogia e Licenciatura Plena. Desenvolver atividades
de nível superior, de grande complexidade, que envolvam trabalhos de pesquisa e
assessoramento técnico relativos às atribuições específicas, no âmbito de sua competência.
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Descrição exemplificativa:
1. realizar estudos e pesquisas relacionados à área de Pedagogia;
2. emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos, informações em processos;
3. elaborar, acompanhar e avaliar projetos de treinamento; e
4. executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de atuação,
designados por autoridade competente
Habilitação profissional:
Conclusão do curso superior em Pedagogia, reconhecido pelo Ministério da Educação e
Cultura, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

CARGO: ANALISTA (ENGENHARIA)

Descrição sumária:
Atividades de natureza científica, relacionadas ao planejamento, à coordenação, à
supervisão e à execução de tarefas que envolvem as funções de obras e edificações,
elaboração e análise de projeto, de especificação, de parecer e de normas técnicas,
orçamentos de obras e de serviços de engenharia, definição de parâmetros técnicos
necessários para elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização de obras e de
serviços de engenharia, conduzindo equipe de instalação, de montagem, de operação e de
reparo, bem como elaborando, acompanhando e fiscalizando projetos arquitetônicos e,
emitindo parecer técnico em projetos propostos por terceiros. Planejar, organizar,
supervisionar, coordenar, avaliar, fiscalizar e executar atividades relativas ao
desenvolvimento de projetos, obras e serviços técnicos de engenharia, bem como prestar
assistência às Promotorias de Justiça em ações e procedimentos que envolvam
conhecimentos técnicos na área de Engenharia Civil. Desenvolver atividades de nível
superior, de grande complexidade, relacionadas a trabalhos técnicos, que contemplem
planejamento, organização e controle de serviços de elaboração de projetos, fiscalização e
vistorias de obras, consultorias, emissão de laudos, pareceres técnicos e assessoramento
técnico-científico nas áreas da Engenharia Civil. Desenvolver atividades de nível superior,
de grande complexidade, que envolvam trabalhos de pesquisa e assessoramento técnico
relativos às atribuições específicas, no âmbito de sua competência.
Descrição exemplificativa:
1. planejar, organizar, supervisionar, avaliar, fiscalizar e executar atividades relativas a
projetos, desenvolvimento de obras, serviços técnicos de engenharia, manutenção e
reparos prediais;
2. prestar consultoria na elaboração de editais e contratos referentes a serviços de
engenharia, construção, reforma e manutenção de edificações e instalações;
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

elaborar relatórios, pareceres, laudos periciais, planilhas de detalhamento de serviços,
orçamentos, cronogramas e memoriais descritivos de obras e outros serviços de
engenharia;
acompanhar, analisar e aprovar projetos elaborados por terceiros;
participar de trabalho na área de Controle Externo;
participar de trabalho na área de Controle Interno;
emitir laudos e pareceres sobre obras e outras edificações a pedido das Promotorias de
Justiça;
executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de atuação,
designados por autoridade competente.
fiscalizar e gerenciar, técnica e administrativamente, as obras executadas pelo
Ministério Público, mediante contratos e convênios;
elaborar orçamentos de obras;
realizar vistorias e elaborar laudos técnicos de imóveis destinados ao Ministério Público;
planejar e programar a manutenção geral preventiva e corretiva dos prédios destinados
ao Ministério Público;
elaborar e/ou acompanhar projetos de instalações hidrossanitárias, de proteção e
combate a incêndio, estrutural e levantamento topográfico;
elaborar pareceres técnicos em processos licitatórios;
proceder ao exame e à análise de laudos, perícias e outras peças que envolvam
conhecimentos de Engenharia Civil e emitir laudo técnico sobre eles;
acompanhar a realização de perícias pelos demais órgãos públicos, quando designado
pelo Ministério Público;
realizar perícias na área de meio ambiente, relacionadas a obras de infraestrutura e em
outras áreas que envolvam conhecimentos de Engenharia Civil;
atuar, quando designado, como assistente técnico do Ministério Público, em
procedimentos judiciais, observadas as formalidades legais;
orientar membros do Ministério Público em procedimentos cujo objeto envolva
conhecimento de Engenharia Civil; e
executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Habilitação profissional:
Conclusão do curso superior em Engenharia Civil ou Arquitetura, reconhecido pelo
Ministério da Educação e Cultura, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando
houver.

CARGO: ANALISTA (ORÇAMENTO)

Descrição sumária:
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Atividades de natureza científica, relacionadas ao planejamento, à coordenação, à
supervisão, direção e execução de tarefas que envolvem elaboração do PPA, LDO, LOA,
gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise contábil, a análise de contas,
balancetes, e balanço contábil, assessoramento na elaboração e execução da prestação de
contas, acompanhamento e avaliação dos recursos executados pelos gestores.
Atividades de natureza científica, relacionadas ao planejamento, à coordenação, à
supervisão e à execução de tarefas que envolvem as funções de controle interno,
orçamentário e financeiro, a análise de contas, balancetes e balanço contábil, lançamento
contábil e instrução de processos de prestação de tomadas de contas e demais processos
contábeis, atuando nas áreas de Economia, Ciências Contábeis e Administração.
Desenvolver atividades de nível superior, de grande complexidade, que envolvam trabalhos
de pesquisa e assessoramento técnico relativos às atribuições específicas, no âmbito de
sua competência.
Descrição exemplificativa:
1. prestar apoio técnico aos membros e às unidades do Ministério Público do Estado em
processos administrativos e judiciais;
2. prestar assessoramento nas fases da elaboração do orçamento, como: coleta de dados,
análise de dados e elaboração de relatórios técnicos;
3. realizar análise em peças contábeis e emissão de relatórios técnicos;
4. orientar e supervisionar a execução de trabalhos relacionados a gestão orçamentária,
financeira e patrimonial;
5. acompanhar as atualizações da legislação, inclusive as publicações em Diário Oficial,
pertinentes à matéria que envolva assuntos dessa natureza de trabalho técnico; e
6. combater condutas e práticas referentes à lesão ou ameaça ao patrimônio público;
Habilitação profissional:
Conclusão do curso superior em Contabilidade, Economia ou Administração, reconhecido
pelo Ministério da Educação e Cultura, e inscrição no respectivo Conselho Profissional,
quando houver.

CARGO: ANALISTA (PERICIAL)

Descrição sumária:
Atividades de natureza científica, com a finalidade de pesquisar e informar a verdade sobre
as questões propostas, através de laudos e de provas científicas e documentais nas áreas
de Antropologia, Arqueologia, Arquitetura, Informática, Biologia, Contabilidade, Economia,
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia
Química, Engenharia Sanitária, Estatística, Geografia, Geologia e Medicina do Trabalho.
Desenvolver atividades de nível superior, de grande complexidade, que envolvam trabalhos
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de pesquisa e assessoramento técnico relativos às atribuições específicas, no âmbito de
sua competência, bem como atividades de natureza científica relacionadas ao
planejamento, execução, coordenação, supervisão e controle das atividades de gestão
técnico-administrativas para suporte e apoio logístico na produção de conhecimentos de
inteligência; ações de salvaguarda de assuntos sensíveis; operações de inteligência;
atividades de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, direcionadas à obtenção
e análise de dados e à segurança da informação; atividades de segurança de prédios e
outras instalações; ações de captação de recursos humanos para a gestão técnicoadministrativa e apoio logístico da atividade de inteligência; desenvolver e operar máquinas,
veículos, aparelhos, dispositivos, instrumentos, equipamentos e sistemas necessários às
atividades técnico-administrativas e de apoio logístico da atividade de inteligência.
Desenvolver atividades de nível superior, de grande complexidade, que envolvam estudos e
pesquisas; elaboração, criação, acompanhamento, coordenação e controle de planos,
programas e projetos relacionados à produção do conhecimento.
Descrição exemplificativa:
1. participar na elaboração, supervisão, orientação, coordenação, planejamento, criação,
controle, execução e análise ou avaliação de qualquer atividade que implique em
aplicação dos conhecimentos de sua área;
2. auxiliar os estudos e acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e
reorganização de serviços, bem como fornecer subsídios técnicos para elaboração de
anteprojetos de leis e decretos, para elaboração do conhecimento de inteligência
relacionados a assuntos de sua área de competência;
3. apresentar propostas de modernização de procedimentos para maior dinamização dos
trabalhos na sua área de atuação e de padrão operacional de inteligência e segurança
da informação;
4. executar ações inerentes a sua área de formação básica;
5. assessorar, na sua área de competência, a capacitação de recursos humanos, bem
como estudar e analisar os programas e projetos, em harmonia com as diretrizes e
políticas estabelecidas pelo plano de gestão estratégica plurianual;
6. articular-se com as chefias, visando ao bom desempenho de suas funções e ao bom
desempenho entre o pessoal do setor em que estiver lotado;
7. fornecer dados estatísticos das atividades do setor onde atua e apresentar relatórios de
suas atividades operacionais;
8. preparar relatórios e manter atualizado material informativo de natureza técnicocientífica diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas pelo setor onde
desempenha suas funções e de sua área de formação básica;
9. prestar assessoria e/ou consultoria em assuntos relacionados a sua área de atuação;
10. elaborar, individualmente ou integrando equipes multiprofissionais, documentos básicos
para fixação de normas técnicas para a melhoria da qualidade dos serviços;
11. emitir laudos e/ou pareceres sobre matéria de sua área de atuação básica, bem como
relativos a objetivos operacionais de inteligência;
12. participar de operações, ações de salvaguarda de assuntos sensíveis e da produção de
12
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conhecimento de inteligência;
13. exercer as demais atividades inerentes ao cargo, executando outros trabalhos técnicos
inerentes à sua área de atuação, designados por autoridade competente; e
14. executar outras atividades compatíveis com o cargo.
Habilitação profissional:
Conclusão de curso superior nas áreas de Antropologia, Arqueologia, Arquitetura,
Informática, Biologia, Contabilidade, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil,
Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Estatística,
Geografia, Geologia e Medicina do Trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação e
Cultura, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

CARGO: ANALISTA (PROCESSUAL)
Descrição sumária:
Atividades de nível superior, de natureza técnica, privativas de bacharel em Direito,
relacionadas à atividade-meio e à atividade-fim do Ministério Público, envolvendo o
planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução de tarefas que envolvem a
elaboração de peças jurídicas; Realizar análise, pesquisa, seleção e processamento de
informações sobre legislação, doutrina e jurisprudência. Atividades de natureza científica,
relacionadas ao planejamento, à coordenação, à supervisão e à execução de tarefas que
envolvem as funções de processamento de feitos, de apoio a julgamentos, de análise e
pesquisa de legislação, de doutrina e de jurisprudência, bem como de elaboração de atos e
de pareceres jurídicos, verificação dos prazos processuais, atuando nas áreas de direito.
Fornecer apoio técnico-jurídico e administrativo; Acompanhar procedimentos extrajudiciais e
processos judiciais de qualquer natureza, inclusive quanto às publicações em Diário Oficial;
Colaborar na regularidade do cumprimento dos atos processuais, bem como na observância
dos prazos; Emitir pareceres, relatórios técnicos ou informações em procedimentos
extrajudiciais; Pesquisar e analisar legislação, doutrina e jurisprudência; Executar trabalhos
de natureza técnica, elaborar peças processuais e outros documentos relativos à sua
atividade; Prestar informações ao público interessado; Operacionalizar equipamentos de
dados afetos à área; Exercer outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade,
que lhe sejam atribuídas pela autoridade superior.
Descrição exemplificativa:
1. prestar apoio técnico aos membros e às unidades do Ministério Público do Estado do
Acre em procedimentos extrajudiciais e processos judiciais;
2. colaborar na regularidade do cumprimento dos atos processuais, inclusive na
observância dos prazos, antes de submetê-los à apreciação superior, adotando, quando
for o caso, as providências cabíveis;
3. executar trabalhos de natureza técnico-jurídica, em especial, estudo de processos e
13
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4.

elaboração de pareceres, despachos, ofícios, petições, relatórios, análise de contratos,
convênios, leis, instruções, resoluções e outros documentos relacionados às suas
atividades; e
executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de atuação,
designados por autoridade competente.

Habilitação profissional:
Conclusão do curso superior de Bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da
Educação e Cultura.

CARGO: ANALISTA (SAÚDE)

Descrição sumária:
Atividades de natureza científica, relacionadas ao planejamento, à coordenação, à
supervisão e à execução de tarefas que envolvem as funções de realização de consultas e
exames médicos ambulatoriais e emergenciais; avaliação de exames complementares;
inspeção de saúde para efeito de: posse, concessão de licença médica, aposentadoria por
invalidez, readaptação e outros, emitindo laudo médico e pareceres; realização de visitas
domiciliares ou em dependências hospitalares, para exame de estado de saúde; remoção
de pacientes para instituições hospitalares em casos de emergência; avaliação de atestados
médicos; realização de perícias médicas, individualmente ou em junta médica;
homologação, se for o caso, de atestados expedidos por médicos externos ao quadro do
Ministério Público do Estado do Acre. Executar serviços técnicos relacionados diretamente
com os objetivos institucionais do Ministério Público, bem assim de suporte aos seus
órgãos, suprindo-os dos meios necessários ao desenvolvimento das funções de assistência
psicológica; apoio técnico-especializado aos órgãos ministeriais e apoio técnicoespecializado aos Promotores de Justiça. Executar serviços técnicos relacionados
diretamente com os objetivos institucionais do Ministério Público, bem assim de suporte aos
seus órgãos, suprindo-os dos meios necessários ao desenvolvimento das funções de
assistência social; apoio técnico-especializado aos órgãos julgadores e apoio técnicoespecializado aos Promotores de Justiça. Desenvolver atividades de nível superior, de
grande complexidade, que envolvam trabalhos de pesquisa e assessoramento técnico
relativos às atribuições específicas, no âmbito de sua competência.
Descrição exemplificativa:
1. Clínica Médica
Realizar atividades de nível superior relacionadas à assistência médica preventiva e
curativa, dentro dos diversos ramos da medicina, bem como à realização de perícias
14
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médicas; prestar assistência clínica individual ou em grupo, bem como orientação funcional
e profissional; realizar atividades relacionadas ao planejamento, à execução e ao
monitoramento de projetos, programas e planos de ação, bem como campanhas de
educação para a saúde integral; participar de atividades internas e externas relacionadas à
prevenção das doenças e à promoção da saúde e do bem-estar; analisar e instruir
processos; elaborar pareceres e outros documentos de informações técnicas; acompanhar e
analisar sistematicamente a legislação relacionada à área de atuação; analisar, elaborar,
atualizar e propor melhorias em normas e procedimentos pertinentes à área de atuação;
utilizar equipamentos disponíveis, sistemas e recursos informatizados, na execução das
atividades; e realizar outras atividades inerentes à área de atuação e/ou formação.
2. Psiquiatria
Realizar atividades de nível superior relacionadas à assistência médica preventiva e
curativa, dentro dos diversos ramos da medicina, bem como à realização de perícias
médicas; Prestar assistência clínica individual ou em grupo, bem como orientação funcional
e profissional; realizar atividades relacionadas ao planejamento, à execução e ao
monitoramento de projetos, programas e planos de ação, bem como campanhas de
educação para a saúde integral; participar de atividades internas e externas relacionadas à
prevenção das doenças e à promoção da saúde e do bem-estar; analisar e instruir
processos; elaborar pareceres e outros documentos de informações técnicas; acompanhar e
analisar sistematicamente a legislação relacionada à área de atuação; analisar, elaborar,
atualizar e propor melhorias em normas e procedimentos pertinentes à área de atuação;
utilizar equipamentos disponíveis, sistemas e recursos informatizados, na execução das
atividades; e realizar outras atividades inerentes à área de atuação e/ou formação.
3. Psicologia
Realizar atividades de nível superior relacionadas à adequação funcional e orientação
profissional, à elaboração de diagnósticos e intervenções organizacionais, à assistência e
acompanhamento psicológico aos servidores e seus dependentes e à elaboração de laudos
psicológicos; prestar assistência clínica individual ou em grupo, bem como orientação
funcional e profissional; reunir, interpretar e utilizar dados científicos relativos ao
comportamento humano e organizacional; elaborar, executar e analisar entrevistas na área
de psicologia; aplicar, corrigir, interpretar e analisar testes psicológicos; realizar entrevistas,
visando levantamento de perfil; atuar como facilitador em treinamento e em eventos da área
de recursos humanos; arquivar laudos e testes psicológicos, anotações e relatórios de
caráter confidencial; elaborar perfis psicológico e profissional; elaborar diagnósticos
psicológicos; realizar e/ou promover acompanhamento em situação de desajuste funcional;
participar de elaboração de sistemas de desenvolvimento de recursos humanos; realizar
atividades relacionadas ao planejamento, à execução e ao monitoramento de projetos,
programas e planos de ação, bem como campanhas de educação para a saúde integral;
participar de atividades internas e externas relacionadas à prevenção das doenças e à
promoção da saúde e do bem-estar; analisar e instruir processos; elaborar pareceres e
outros documentos de informações técnicas; atuar conjuntamente com o Assistente Social
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em processos judiciais em trâmite nas Unidades Judiciárias; acompanhar e analisar
sistematicamente a legislação relacionada à área de atuação; analisar, elaborar, atualizar e
propor melhorias em normas e procedimentos pertinentes à área de atuação; utilizar
equipamentos disponíveis, sistemas e recursos informatizados, na execução das atividades;
e realizar outras atividades inerentes à área de atuação e/ou formação.
4. Serviço Social
Planejar, propor, elaborar, coordenar e executar políticas, programas e projetos na área de
Serviço Social, bem como campanhas de educação para a saúde integral; desenvolver
estudos e pesquisas referentes às necessidades e aos problemas que interferem no
desempenho funcional dos servidores e viabilizar a implantação de alternativas de soluções;
prestar assistência nas questões relacionadas às relações de trabalho e nas situações de
desadaptação funcional e de reabilitação funcional; prestar atendimento e acompanhamento
social, inclusive em casos de reabilitação e de reintegração ao trabalho; contribuir para o
planejamento do espaço social, nas dependências do Ministério Público, e para a circulação
das pessoas com deficiência; realizar estudos socioeconômicos com servidores e
dependentes para fins de benefícios e serviços sociais; realizar atividades relacionadas ao
planejamento, à execução e ao monitoramento de projetos, programas e planos de ação das
Promotorias de Justiça e Procuradorias de Justiça, bem como campanhas de educação
para a saúde integral; participar de atividades internas e externas relacionadas à prevenção
das doenças e à promoção da saúde e do bem-estar social; exercer atividades de
assessoramento técnico e suporte especializado aos Órgãos de Apoio e Execução do
Ministério Público Estadual na área de Serviço Social; analisar e instruir processos; elaborar
pareceres e outros documentos de informações técnicas; atuar conjuntamente com equipes
multidisciplinares em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais em trâmite nos
órgãos do Ministério Público; acompanhar e analisar sistematicamente a legislação
relacionada à área de atuação; analisar, elaborar, atualizar e propor melhorias em normas e
procedimentos pertinentes à área de atuação; utilizar equipamentos disponíveis, como
sistemas e recursos informatizados, dentre outros, na execução das atividades; e realizar
outras atividades inerentes à área de atuação e/ou formação.
5. Enfermagem e Farmácia/Bioquímica
Planejar, propor, elaborar, coordenar e executar políticas, programas e projetos na área de
atuação específica de sua atribuição, desenvolver estudos e pesquisas referentes às
necessidades e aos problemas de aplicabilidade técnica em processos judiciais e
extrajudiciais; prestar assistência nos problemas relacionados às áreas de atuação; prestar
atendimento e acompanhamento técnico a Promotores de Justiça e Procuradores de Justiça
em casos pertinentes às suas áreas de atuação; contribuir para o planejamento de ações;
realizar atividades relacionadas ao planejamento, à execução e ao monitoramento de
projetos, programas e planos de ação das Promotorias de Justiça e Procuradorias de
Justiça; participar de atividades internas e externas relacionadas à área de atuação, além de
analisar e instruir processos; elaborar pareceres e outros documentos de informações
técnicas; atuar conjuntamente com outros profissionais em processos judiciais e
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extrajudiciais, em trâmite nas Promotorias de Justiça; acompanhar e analisar
sistematicamente a legislação relacionada à área de atuação; analisar, elaborar, atualizar e
propor melhorias em normas e procedimentos pertinentes à área de atuação; utilizar
equipamentos disponíveis, sistemas e recursos informatizados, na execução das atividades;
e realizar outras atividades inerentes à área de atuação e/ou formação.
Habilitação profissional:
Conclusão de curso superior nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Psiquiatria, Clínica
Médica, Enfermagem e Farmácia/Bioquímica, reconhecido pelo Ministério da Educação e
Cultura, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

CARGO: ANALISTA (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

Descrição sumária:
Atividades de natureza científica, relacionadas ao planejamento, à coordenação, à
supervisão e à execução de tarefas que envolvem as funções de análise de sistemas e à
elaboração de manuais, bem como recomendando as características e quantitativos de
equipamentos necessários. Planejar, conceber, coordenar, gerenciar e participar de ações
para a implementação de soluções de Tecnologia da Informação, bem como prover e
manter em funcionamento essa estrutura tecnológica, composta por sistemas, serviços,
equipamentos e programas de informática necessários ao funcionamento do Ministério
Público. Desenvolver atividades de suporte técnico, envolvendo assessoramento,
planejamento, coordenação, execução, acompanhamento, supervisão e avaliação de
programas, projetos e ações das áreas meio e fim do Ministério Público do Estado do Acre.
Formulação, planejamento, implementação, coordenação, execução e avaliação das
políticas, das diretrizes, dos processos de trabalho e das atividades relacionadas à gestão
de sistemas - requisitos, projetos, construção e testes de software, programação visual,
garantia da qualidade e administração de dados; Definição de metodologia de administração
de dados, envolvendo o gerenciamento, definição de padrões, acesso, manipulação e
distribuição de dados; Garantia de eficiência e eficácia do modelo conceitual de sistemas
desenvolvido para a Instituição, definindo cronogramas, prototipação e modelagem de
dados, bem como coordenando a sua implementação; Dimensionamento de requisitos e
funcionalidade de sistema; Avaliação, seleção e definição de arquiteturas de alto nível do
software, com descrição de comportamento, interfaces e propriedades de seus
componentes detalhadamente; Verificação da conformidade das bases de dados e
programas, executados a partir de um conjunto finito de casos de teste, com o
comportamento esperado por usuários e pela especificação; Acompanhamento da
instalação e do funcionamento de banco de dados: alimentação, migração, atualização,
segurança física e de acesso; Definição, avaliação e proposição de melhorias a processos,
produtos e subprodutos do ciclo de vida do software, elaborando critérios para a seleção,
avaliação, contratação e aquisição de produtos de software; Gerenciamento do
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desenvolvimento, integração, implantação e controle de sistemas de informação
corporativos; Outras atividades correlatas. Desenvolver atividades de nível superior, de
grande complexidade, que envolvam trabalhos de pesquisa e assessoramento técnico
relativos às atribuições específicas, no âmbito de sua competência.
Descrição exemplificativa:
1. planejar e analisar ações, processos, rotinas e métodos de trabalho do Ministério
Público sujeitos a aplicação de soluções de tecnologia da informação e determinar
alternativas de racionalização com vistas à implementação de soluções;
2. elaborar propostas orçamentárias para contratação de bens e serviços de tecnologia da
informação;
3. participar do processo de contratação de bens e serviços de tecnologia da informação,
mediante a execução de atividades tais como levantamentos de mercado, elaboração
de especificações e pontuações técnicas, análises de propostas técnicas e de preço;
4. definir métodos, normas e padrões para aquisição, desenvolvimento, implantação,
manutenção, segurança física e lógica, integridade dos dados, desempenho e gestão
de bens e serviços de tecnologia de informação, bem como zelar pelo seu cumprimento;
5. auxiliar no diagnóstico de defeitos de funcionamento em equipamentos, programas,
aplicativos, sistemas e serviços de tecnologia da informação, propondo as medidas
necessárias para a solução;
6. planejar, organizar, orientar, controlar e participar das atividades de implementação,
acesso e de suporte técnico aos usuários de tecnologia da informação internos e
externos;
7. acompanhar e fiscalizar a execução de contratos com empresas provedoras de
soluções de tecnologia da informação;
8. participar de trabalhos na área de Controle Externo e elaborar pareceres técnicos em
situações que requeiram especialização em tecnologia da informação;
9. executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de atuação,
designados por autoridade competente.
10. planejar, coordenar e executar projetos de sistemas de informação, que envolvam o
processamento de dados ou utilização de recursos de informática e automação;
11. elaborar orçamentos e definições operacionais e funcionais de projetos e sistemas para
processamento de dados, informática e automação;
12. acompanhar, fiscalizar e controlar projetos ou sistemas de processamento eletrônico de
dados em produção;
13. definir, estruturar, testar e simular programas e sistemas de informação;
14. gerenciar e realizar projetos e especificações de modelos de documentos, planilhas,
relatórios, formulários e arquivos utilizados em processamento eletrônico de dados;
15. elaborar e codificar programas;
16. efetuar estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação de projetos e
sistemas de informação, assim como máquinas e aparelhos de informática e
automação;
17. fiscalizar, controlar e operar sistemas de processamento de dados que demandem
acompanhamento especializado;
18. efetuar suporte técnico e consultoria especializada em informática e automação;
19. elaborar estudos, análises, avaliações, vistorias, pareceres, perícias e auditorias de
projetos e sistemas de informação;
20. aperfeiçoar conhecimentos técnicos, por meio de pesquisas, estudo de manuais e
participação em cursos que visem à otimização da utilização dos recursos disponíveis,
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além de participar de treinamentos diversos de interesse da Instituição;
21. ser responsável por ensino, pesquisa, experimentação e divulgação tecnológica;
22. fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;
23. participar de equipes multifuncionais e executar as suas atividades de forma integrada e
cooperativa com as demais unidades da Instituição, colaborando para o
desenvolvimento dos grupos de trabalho
24. operar os equipamentos, sistemas e recursos informatizados disponíveis, na execução
de suas atividades; e
25. desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que possam vir a surgir,
da mesma natureza, nível e complexidade, conforme as necessidades da Instituição.
Habilitação profissional:
Conclusão de curso superior específico na área de informática, reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

CARGO: TÉCNICO (ADMINISTRATIVO)

Descrição sumária:
Atividades de natureza de nível técnico, relacionadas à organização e execução de tarefas
que envolvem as funções de suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais
das unidades do Ministério Público do Estado do Acre, para arquivamento e verificação do
andamento de processos e de documentos, atendimento ao público interno e externo,
prestação de informações sobre a tramitação de processos e de outras questões
relacionadas à unidade de trabalho, elaboração e conferência de documentos, controle e
guarda do material de expediente, visando à reposição em tempo hábil, autuação, registro,
classificação, recuperação, requisição e seleção de feitos com base na legislação pertinente
e nas normas técnicas, controle de bens patrimoniais sob responsabilidade da unidade.
Entrega de correspondências, documento e processos. E ainda, nas áreas relacionadas à
execução de tarefas que envolvem as funções de controle interno, orçamentário e
financeiro, de prestação de tomadas de contas e demais processos contábeis. Executar
atividades de apoio técnico-administrativo e as necessárias ao desempenho das atividades
inerentes ao funcionamento do Ministério Público do Estado do Acre. Prestar apoio técnicoadministrativo em atividades relacionadas à organização e execução de tarefas que
envolvam função de suporte; Controlar o recebimento, conferência e distribuição dos
processos administrativos; Controlar o recebimento e expedição de malotes; Controlar a
distribuição interna de periódicos; Fornecer as certidões requisitadas; Encaminhar à
imprensa oficial e/ou privada documentos e atos administrativos para a devida publicação;
Elaborar os relatórios estatísticos; Realizar as diligências; Organizar e manter os cadastros
atualizados; Prestar informações em processos administrativos e digitar textos; Exercer
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outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade, que lhes sejam atribuídas
pela autoridade superior.
Descrição exemplificativa:
1. instruir processos administrativos que lhe sejam distribuídos:
a) redigir, preparar e conferir expedientes, correspondências, documentos e
comunicações processuais;
b) organizar e manter controles de arquivos, processos, documentos, bens materiais e
patrimoniais;
c) requisitar, conferir, guardar, controlar, transportar, armazenar e distribuir documentos
e materiais permanentes e de consumo necessários ao funcionamento do Ministério
Público;
d) promover o controle e a tramitação de documentos, expedientes, processos e
materiais necessários ao funcionamento do Ministério Público;
e) executar tarefas administrativas e de expediente e realizar diligências de interesse
das Promotorias e Procuradorias de Justiça;
f) organizar e manter controle de documentos, processos e arquivos, bem como de
bens patrimoniais;
g) acompanhar a compra, conferir, guardar, controlar material permanente, de consumo
e de serviço, volumes e equipamentos operacionais;
h) comunicar à chefia imediata qualquer falha, defeito ou avaria detectada em materiais,
equipamentos e instalações, visando providenciar seu conserto;
i) organizar, conferir, guardar, controlar, transportar, armazenar e distribuir processos,
documentos, material permanente, de consumo e de serviço, volumes e
equipamentos operacionais;
j) prestar suporte administrativo e operacional necessários ao desenvolvimento das
atividades da unidade, inclusive no que se refere a transporte de documentos,
aquisição de produtos e serviços, registros de pessoal e segurança de pessoas;
k) prestar informações sobre o órgão e a localização de unidades e servidores; e
l) executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de
atuação, designados por autoridade competente.
2. coordenar e executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos
arquivos e fichários;
3. redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos
administrativos sobre assuntos do órgão;
4. minutar contratos em geral;
5. auxiliar na aquisição e no suprimento de material permanente e de consumo, divulgação
de editais e outras tarefas correlatas;
6. fazer anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências verificadas nos
registros em geral;
7. colaborar com a redação de relatórios anuais ou parciais, atendendo a exigências ou
normas do órgão;
8. expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, certidões e termos de ocorrência
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9.
10.
11.
12.
13.

14.

em geral;
preparar documentos necessários para o funcionamento do órgão;
realizar registros em geral;
secretariar autoridades de hierarquia superior, digitando expedientes relacionados às
suas atividades;
providenciar os serviços de reprografia;
sugerir métodos e processos de trabalho para simplificação, recebimento, classificação,
registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, processos e
papéis em geral; e
executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Habilitação profissional:
Conclusão do ensino médio reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.

CARGO: TÉCNICO (SAÚDE)

Descrição sumária:
Atividades de natureza técnica de acompanhamento e assistência na área de saúde.
Descrição exemplificativa:
1. realizar atividades de nível intermediário que envolvam a promoção, prevenção e
recuperação da saúde de membros, servidores, inativos e pensionistas e a de seus
dependentes;
2. prestar auxílio no planejamento, proposição, elaboração, coordenação e execução de
políticas, programas e projetos na área de saúde;
3. prestar assistência de enfermagem, exceto a privativa do enfermeiro;
4. colaborar em programas de educação e saúde e no levantamento de dados para a
elaboração de relatórios;
5. acompanhar e auxiliar na análise de registro de apontamentos pertinentes em
assentamentos próprios;
6. promover adequada utilização e conservação de materiais, equipamentos e
medicamentos, bem como o controle de estoque;
7. realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática; e
8. desempenhar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que
venham a ser determinadas pela autoridade superior.
Habilitação profissional:
Conclusão do ensino médio, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, acrescido
de Curso Técnico de Enfermagem, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando
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houver.

CARGO: TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

Descrição sumária:
Atividades de natureza de nível técnico, relacionadas à organização e execução de tarefas
que envolvem a função de informática, quanto a elaboração, modificação, teste e
documentação de programas e de sistemas de informação; participação da definição de
programas; programação de utilitários e de rotinas de apoio a sistemas operacionais;
manutenção e operação de software básico e dos sistemas de informação; pesquisa e
sugestões para a implantação de tecnologias; atendimento relacionado à informática.
Executar atividades de apoio técnico-administrativo e as necessárias ao desempenho das
atividades inerentes ao funcionamento do Ministério Público do Estado do Acre.
Desenvolver atividades de nível médio, de complexidade mediana, relacionadas à
elaboração de programas de informática, suas modificações e atualizações.
Descrição exemplificativa:
1. instruir processos administrativos relacionados à área da Tecnologia de Informação (TI)
que lhe sejam distribuídos:
a) redigir, preparar e conferir expedientes, correspondências, documentos e
comunicações processuais relativos à área de TI;
b) organizar e manter controles de arquivos, processos, documentos, bens materiais e
patrimoniais;
c) requisitar, conferir, guardar, controlar, transportar, armazenar e distribuir documentos
e materiais permanentes e de consumo necessários ao funcionamento do Ministério
Público;
d) prestar suporte administrativo e operacional necessários ao desenvolvimento das
atividades da unidade, inclusive no que se refere à aquisição de produtos e serviços;
e) executar tarefas administrativas e de expediente relativas à área da TI;
f) acompanhar a compra, conferir, guardar, controlar material permanente, de consumo
e de serviço, volumes e equipamentos operacionais;
g) comunicar à chefia imediata qualquer falha, defeito ou avaria detectada em materiais,
equipamentos e instalações, visando providenciar seu conserto;
h) prestar suporte administrativo e operacional necessários ao desenvolvimento das
atividades da unidade, inclusive no que se refere a transporte de documentos,
aquisição de produtos e serviços, registros de pessoal e segurança de pessoas;
i) prestar informações sobre o órgão e a localização de unidades e servidores; e
j) executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de
atuação, designados por autoridade competente.
2. exercer atividades administrativas na área de TI: especificar, codificar, testar, validar,
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

homologar, instalar e configurar, elaborar diagnósticos e propor medidas necessárias à
correção de defeitos dos serviços de tecnologia da informação; prestar assistência aos
usuários dos serviços de tecnologia da informação; auxiliar no processo de contratação
de bens e serviços de informática mediante especificações e pontuações técnicas,
análise de propostas técnicas e de preço; acompanhar a execução de serviços
contratados pela Informática; executar outros trabalhos técnicos ou administrativos
inerentes à sua área de atuação, designados por autoridade competente.
elaborar programas de computador, baseando-se nos dados fornecidos pelo
responsável da análise, estabelecendo processos operacionais que permitam o
tratamento automático de dados, estudando os objetivos propostos e analisando as
características dos dados de entrada e o processamento necessário à obtenção dos
dados de saída desejados;
seguir, na execução de suas atividades, a metodologia de desenvolvimento de sistemas
vigente na Instituição, além das normas e legislações vigentes;
compilar código gerado a fim de conferir e acertar a sintaxe do programa;
realizar testes em condições operacionais simuladas para verificar se o programa
executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada;
modificar programas, alterar o processamento, a codificação e demais elementos,
visando a corrigir falhas e/ou atender novas necessidades; promover manutenção,
alteração e ampliação dos sistemas;
participar da fase de implantação dos sistemas;
preparar os manuais de instruções de operação do sistema e os guias de ajuda on line;
efetuar estimativas de tempo e custos de elaboração dos programas;
aperfeiçoar conhecimentos técnicos, por meio de pesquisas, estudo de manuais e
participação em cursos, que visem à otimização da utilização dos recursos disponíveis,
além de participar de treinamentos diversos de interesse da Instituição;
executar atividades relativas a auxiliar o planejamento operacional e a execução, o
acompanhamento e a avaliação de projetos, planos, programas, campanha, estudos,
encontros, cursos e eventos em geral;
orientar os usuários nos procedimentos de operação de sistemas informatizados e
resolver problemas técnicos e operacionais junto aos usuários de informática na
utilização dos recursos e programas de computador, promovendo atendimento aos
clientes externos e internos;
participar de equipes multifuncionais e executar as suas atividades de forma integrada e
cooperativa com as demais unidades da Instituição, colaborando para o
desenvolvimento dos grupos de trabalho;
operar os equipamentos, sistemas e recursos informatizados disponíveis, na execução
de suas atividades; e
desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que possam vir a surgir,
de mesma natureza, nível e complexidade, conforme as necessidades da Instituição.

Habilitação Profissional:
Conclusão de ensino médio e frequência em cursos específicos de, no mínimo, 100 (cem)
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horas, ou conclusão de curso técnico de nível médio em informática e/ou computação,
reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura.

CARGO: TÉCNICO (TRANSPORTE)

Descrição sumária:
Atividades de natureza de nível técnico, relacionadas à preparação e execução de tarefas
que envolvem a função de dirigir veículos para transporte de pessoas ou cargas, conduzindo
servidores para diversos fins, seguindo instruções especificas, ou transportando cargas e
orientando o carregamento e descarregamento. Zelar pela conservação e limpeza do
veículo. Desenvolver atividades de condução, manutenção e conservação de veículos do
Ministério Público do Estado do Acre, transporte de autoridades, dirigentes e pessoas
autorizadas, exclusivamente em serviço, bem como de materiais, e realização de serviços
externos, quando devidamente solicitados e autorizados.
Descrição exemplificativa:
1. zelar pela limpeza e conservação dos veículos;
2. desenvolver atividades de conservação e manutenção dos veículos do Ministério
Público do Estado do Acre;
3. desenvolver atividades de condução de materiais e pessoas;
4. acompanhar e apoiar autoridades e dirigentes do Ministério Público do Estado do Acre
em suas atividades funcionais;
5. conduzir servidores seguindo instruções específicas;
6. auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais e bens transportados;
7. desempenhar suas atividades com respeito e urbanidade;
8. realizar outras atividades compatíveis com a natureza de suas atribuições.
Habilitação profissional:
Conclusão do ensino médio reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura e carteira
nacional de habilitação categoria “D”.

CARGO: AUXILIAR (ADMINISTRATIVO)2

2

O cargo de auxiliar (administrativo) encontra-se em vias de extinção em face do disposto no § 3º,
art. 5º, da Lei Estadual nº 2.430, de 21 de julho de 2011, que assim dispõe: “Fica vedada no âmbito
do MPE, a partir da vigência desta lei, a admissão de servidores para o cargo de auxiliar”.
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Descrição sumária:
Atividades de natureza de nível básico, relacionadas à organização e execução de tarefas
que envolvem a função de recebimento, transporte e entrega de processos,
correspondências e expedientes, no âmbito interno ou externo às unidades do Ministério
Público do Estado do Acre. Operação, conservação e manutenção periódica de máquinas e
equipamentos, tais como: fax, copiadora, audiovisual e outros. Provimento de material de
expediente nas unidades do Ministério Público do Estado do Acre, atendimento ao público
interno e externo, organização de documentos, utilizando técnicas e procedimentos
apropriados, recebimento, conferência, acondicionamento, armazenamento, transporte e
entrega de materiais de consumo, permanente e outros. Postura de documentos, processos,
livros e outros. Quaisquer outras atividades inerentes à área de atuação.
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