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ANEXO II – PERFIL PROFISSIONAL 

EDITAL PROEXC Nº 010, DE 10 DE JUNHO DE 2020  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – FIC – EAD 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 
(HORAS) 

PERFIL PROFISSIONAL 

Agente Cultural 160 

Fomenta a difusão dos saberes culturais locais. Auxilia na 
organização de eventos culturais 
e na promoção de espaços de divulgação e valorização de 
diversidades culturais. Incentiva a geração de renda, 
por meio da comercialização de produtos artesanais produzidos 
na comunidade. Reconhece o conceito de 
economia criativa (cooperativismo, associativismo e economia 
solidária). Conhece noções básicas de direitos 
humanos, sociais e culturais. 

Agente de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

200 

Realiza planejamento estratégico, acompanhamento da 
produção e elabora projetos de 
intervenção. Realiza abordagem metodológica participativa, 
dialógica e construtivista junto aos diversos 
públicos. Compreende conceitos de saber empreender projetos 
que envolvem o desenvolvimento rural 
sustentável e a promoção social. Planeja reuniões e coordena 
grupos de trabalho em redes cooperativas, 
associativistas e outros grupos produtivos. Atende à legislação 
vigente. 

Agente de Regularização 
Ambiental Rural 

240 

Auxilia o cadastramento da propriedade rural no sistema de 
cadastro ambiental rural 
(SiCAR) e avalia o passivo ambiental da propriedade. Identifica 
o passível ambiental da propriedade e auxilia 
na aplicação de técnicas de recuperação florestal. 

Agricultor Agroflorestal 200 

Planeja, implanta e maneja sistemas agroflorestais para a 
produção consorciada. Maneja 
e recupera solos degradados. Emprega técnicas de produção de 
sementes e mudas. Produz alimentos 
com segurança e soberania alimentar. Realiza tratos culturais, 
de acordo com as espécies utilizadas e em 
consonância com as características regionais. Atende à 
legislação vigente. 

http://www.ifpb.edu.br/
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Agricultor Familiar 200 

Atua em propriedades familiares de pequeno e médio porte. 
Realiza diagnóstico da 
propriedade familiar, baseado nas ações integradas do sistema 
produtivo. Planeja e organiza ações de forma 
cooperativa. Colhe e beneficia produtos agropecuários. 
Correlaciona os sistemas de produção e o ecossistema. 
Maneja os recursos naturais de forma sustentável, promovendo 
a integração lavoura pecuária. Atende à 
legislação vigente. 

Agricultor Orgânico 160 

Executa, com base nas técnicas da produção orgânica, o manejo 
do solo e das culturas, a 
produção de sementes e mudas, o transplante, a colheita, 
comercialização e logística de produtos orgânicos. 
Cultiva e beneficia produtos orgânicos, com base na legislação 
vigente e em consonância com as normas 
certificadoras. Utiliza manejo agroecológico integrado de 
pragas, doenças e plantas espontâneas. Opera e 
regula maquinário e implementos agrícolas exclusivos para 
utilização em sistemas orgânicos de produção. 

Aquicultor 160 

Calcula e fornece a alimentação necessária para o sustento de 
espécies aquáticas. 
Monitora e intervém na manutenção dos níveis ideais dos 
parâmetros do ambiente de produção nos diferentes 
cultivos. Realiza procedimentos de depuração e despesca das 
espécies cultivadas. Auxilia a implantação e 
condução de projetos aquícolas. Auxilia na operação de 
equipamentos e métodos qualitativos de análise de 
água utilizada em sistemas de cultivo. Atende à legislação 
vigente. 

Artesão de Pintura em 
Tecido 

160 
Identifica, prepara e aplica tintas em tecidos para 
indumentárias, cenários e figurinos. 
Utiliza técnicas de pintura, práticas artesanais. 

Assistente Administrativo 160 

Executa processos administrativos e atividades de apoio em 
recursos humanos, finanças, 
produção, logística e vendas. Atende a fornecedores e clientes. 
Fornece e recebe informações sobre produtos 
e serviços. Trata documentos variados. 

Assistente de Design Têxtil 

160 
Auxilia no desenvolvimento de novos produtos têxteis. Realiza 
pesquisa de tendências 
de moda. Propõe desenho de superfícies têxteis. 

Assistente de Logística 160 

Auxilia na aplicação de procedimentos de logístIca, 
recebimento, armazenagem, 
movimentação, expedição e distribuição de materiais e 
produtos. Colabora no controle das operações 
logísticas na perspectiva da multimodalidade. 

http://www.ifpb.edu.br/
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Assistente de Produção 
Cultural 

160 

Assessora a elaboração, implementação e a execução de 
projetos culturais, de espetáculos 
artísticos, de conteúdos audiovisuais e multimídia. Auxilia na 
pré-produção, execução e pós-produção, nas 
áreas de teatro, dança, circense, ópera, música, exposições, 
cinema, audiovisual, televisão, rádio, eventos e 
mídias digitais. 

Auxiliar de Cozinha 220 

Auxilia o cozinheiro no preparo de alimentos e organização da 
cozinha. Realiza mise-en-place 
das produções gastronômicas. Realiza cortes, porcionamento, 
congelamento, armazenamento e conservação 
adequada de frutas, verduras, carnes, aves, peixes, crustáceos e 
frutos do mar. Segue os princípios das boas 
práticas de manipulação de alimentos e zela pelas condições de 
segurança no local de trabalho. 

Auxiliar de 
Geoprocessamento 

160 
Auxilia na execução de procedimentos básicos de 
georreferenciamento e edição de arquivos 
vetoriais e mapas, para uso no planejamento ambiental. 

Auxiliar Pedagógico 200 

Auxilia na elaboração de projetos pedagógicos e planos de 
cursos. Colabora com a 
organização didática e metodológica das atividades 
pedagógicas. Auxilia nos processos de avaliação do 
ensino e da aprendizagem na educação e na relação pedagógica 
entre docentes e estudantes. Contribui para 
o desenvolvimento de ações integradas no âmbito escolar. 

Balconista de Farmácia 240 

Comercializa e realiza a dispensação de medicamentos e 
correlatos. Interpreta receitas 
prescritas por médicos ou dentistas e presta os devidos 
esclarecimentos no que se refere ao uso correto 
dos medicamentos. Auxilia na organização do estabelecimento 
farmacêutico, no controle de estoques e no 
armazenamento de medicamentos. Trabalha sob a supervisão 
do profissional farmacêutico. 

Condutor de Turismo em 
Unidades de Conservação 

Ambiental Local 
200 

Conduz visitantes e turistas em Unidades de Conservação 
legalmente protegidas. Informa 
e interpreta aspectos ambientais e socioculturais do atrativo. 
Contribui com a proteção ambiental e auxilia 
no monitoramento dos impactos da visitação. Aplica e orienta 
sobre as técnicas e tecnologias para o manejo 
sustentável das unidades de conservação. Zela pela integridade 
física e psicológica dos visitantes e turistas. 
Elabora, negocia e executa roteiros de visitação em ambientes 
naturais de forma articulada aos demais 
agentes envolvidos na atividade turística. Auxilia o Guia de 
Turismo. 

http://www.ifpb.edu.br/
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Cozinheiro 400 

Realiza mise-en-place das produções gastronômicas. Executa 
cortes. Utiliza técnicas 
de cocção. Prepara, monta e finaliza produções. Elabora fichas 
técnicas de produção. Organiza estoque e 
a cozinha. Segue os princípios das boas práticas de manipulação 
de alimentos e zela pelas condições de 
segurança no local de trabalho. 

Desenhista da Construção 
Civil 

160 

Representa graficamente desenhos de arquitetura e engenharia 
civil. Analisa solicitações 
de desenhos. Interpreta documentos de apoio (plantas, 
projetos, catálogos, croquis e normas). Observa 
características técnicas de desenhos. Esboça desenhos. Define 
formatos e escalas, sistemas de representação 
e prioridades de desenhos. Desenha detalhes de projetos. 

Desenhista Mecânico 160 

Elabora e detalha desenhos de peças e de conjuntos mecânicos, 
utilizando instrumentos 
e software de CAD (desenho assistido por computador), 
seguindo normas técnicas. 

Desenvolvedor de 
Aplicativos para Mídias 

Digitais 
240 

Realiza a concepção e o desenvolvimento de softwares voltados 
para o uso em dispositivos 
digitais. Desenvolve aplicações. Determina interface gráfica, 
critérios ergonômicos de navegação, montagem 
da estrutura de banco de dados e codificação de programas. 
Seleciona metodologias de desenvolvimento de 
sistemas, linguagem de programação e ferramentas de 
desenvolvimento. 

Editor de Vídeo 160 

Estrutura narrativas de filmes e vídeos. Edita imagens e áudio. 
Cria efeitos especiais. 
Executa a pós-produção de obras audiovisuais. Opera 
equipamentos de videografismo e imagens ao vivo. 
Controla funções de software e utiliza produções básicas, MIDI, 
USB, LAN e Wi-Fi. Dialoga com novas 
tecnologias e mídias. 

Eletricista de Sistemas de 
Energias Renováveis 

200 

Analisa, quantifica e realiza instalação, reparação e manutenção 
elétrica de sistemas 
de geração de energia residencial e comercial, através de 
painéis solares fotovoltaicos e/ou pequenos 
aerogeradores. 

Eletricista Instalador Predial 
de Baixa Tensão 

160 
Analisa, quantifica e realiza instalação, reparação e manutenção 
elétrica predial de baixa 
tensão e de equipamentos de segurança e comunicação. 

http://www.ifpb.edu.br/
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Espanhol Aplicado a 
Serviços Turísticos 

180 

Compreende e produz mensagens orais e escritas em língua 
espanhola, em nível básico, 
no setor turístico, com vistas a atender às demandas e 
expectativas dos clientes de forma a atendê-lo com 
objetividade e cordialidade, esclarecer dúvidas usuais no setor 
turístico e apresentar as principais informações 
referentes à região em que atua. Compreende e produz gêneros 
textuais básicos do setor turístico. Reconhece 
variações culturais e linguísticas do universo em espanhol. Usa 
estruturas da língua espanhola em situações 
comunicativas reais. 

Fotógrafo 190 

Opera câmeras fotográficas digitais ou analógicas e utiliza a luz 
para produzir imagens. 
Registra e edita imagens em preto e branco e/ou coloridas. 
Revela e retoca negativos de filmes. Amplia e retoca 
cópias. Cria efeitos gráficos em imagens digitais. Controla, 
organiza e armazena acervo fotográfico. 

Inglês Básico 160 

Compreende e usa expressões familiares e cotidianas e 
enunciados simples. Apresenta-se 
e apresenta a outros. Faz perguntas e dá respostas sobre 
aspectos pessoais (o local onde vive, as pessoas 
que conhece e as coisas que tem). Comunica-se na língua inglesa 
de modo simples, se o interlocutor falar 
lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

Instalador e Reparador de 
Redes de Computadores 

200 
Realiza manutenção e instalação em infraestrutura física, 
sistemas operacionais, 
aplicativos e equipamentos ativos de rede de computadores. 

Introdução à interpretação 
em Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) 
160 

Realiza a interpretação simultânea entre a Língua Brasileira de 
Sinais e o Português, e 
vice-versa, em nível básico, em relacionamentos pessoais, 
comerciais e de trabalho bem como nos diversos 
serviços de atendimento ao público. 

Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) - Básico 

160 

Comunica-se com pessoas surdas. Aplica o alfabeto manual da 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Auxilia na conversação em Libras nos setores de 
instituições públicas e privadas que trabalham com 
atendimento ao público. 

http://www.ifpb.edu.br/
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Microempreendedor 
Individual (MEI) 

160 

Empreende e identifica características empreendedoras 
necessárias ao sucesso de um pequeno 
negócio. Desenvolve um modelo de negócios. Reconhece a 
importância da cooperação para fortalecimento dos pequenos 
negócios. Conhece técnicas de negociação: compra e venda de 
produtos (mercados, clientes, fornecedores, concorrentes, 
preço, planejamento/prazos, negociação/produtos) bem como 
o devido atendimento que se deve dispensar a clientes. 
Compreende e utiliza o controle de caixa no dia a dia 
empresarial e domina o processo de formação de preços. 
Conhece os tributos relacionados aos pequenos negócios e os 
benefícios a que tem direito. Gerencia um pequeno negócio: 
planeja, organiza, controla e avalia as atividades de gestão de 
um pequeno negócio, de forma inovadora, utilizando-se 
das tecnologias disponíveis no mundo moderno, 
potencializando a sustentabilidade do seu negócio. 

Operador de Caixa 160 

Registra mercadorias vendidas. Operacionaliza valores 
monetários, equipamentos 
eletrônicos e os terminais de caixa. Confere, abre e encerra o 
fluxo de caixa. Manuseia mercadorias e 
apoia o setor de entregas. Efetua estorno. Recebe valores de 
vendas de produtos e serviços. Recebe 
contas e tributos. 

Operador de Computador 160 
Utiliza sistemas operacionais, aplicativos e periféricos, na 
organização de dados e sistemas 
computacionais 

Organizador de Eventos 180 

Executa as ações planejadas e realiza serviços de apoio técnico 
e logístico em eventos 
e cerimônias, públicos e privados, de diversas classificações e 
tipologias. Utiliza técnicas e tecnologias de 
organização, produção, decoração, em conformidade às 
características do evento. 

Piscicultor 160 

Identifica as espécies com potencial para o cultivo. Diferencia e 
desenvolve sistemas 
de cultivo extensivo, semi-intensivo e intensivo. Aplica 
procedimentos básicos para reprodução artificial de 
peixes. Monitora e interfere nos parâmetros de qualidade de 
água no ambiente de cultivo. Calcula e fornece 
alimentação nas diferentes fases de produção. Realiza os 
procedimentos de despesca e conservação do 
produto. Comercializa o produto. 

Programador de Sistemas 200 
Realiza a manutenção e programação de sistemas 
computacionais, podendo utilizar banco 
de dados. Documenta as etapas do processo. 

Programador Web 200 

Desenvolve e mantém projetos para a web. Utiliza linguagens 
de programação, banco de 
dados e recursos para a segurança da informação. Utiliza 
recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens 
de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web. 

http://www.ifpb.edu.br/
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Recepcionista 160 

Recepciona e atende a diferentes públicos, por meio de diversos 
canais de comunicação 
(telefone, virtual e presencial). Promove a satisfação, a 
qualidade e a excelência no atendimento. Presta 
informações e estabelece fluxos de atendimento, com base nos 
processos, produtos e serviços da organização, 
de modo a atender com rapidez e eficiência às necessidades do 
cliente. 

Reciclador 200 

Atua no beneficiamento de materiais reaproveitados como 
matéria-prima para novos 
produtos, na indústria de uma determinada cadeia desses 
produtos produto. Participa da seleção, tratamento e na 
transformação (reciclagem) de materiais diversos, como vidro, 
plástico, papel, metal e outros. 

Vendedor 160 

Apresenta os produtos e serviços da empresa. Negocia e 
argumenta a venda. Prepara 
mercadorias para venda. Presta serviços ao cliente. Demonstra 
produtos. Executa a venda e a pós-venda. 
Expõe mercadorias no ponto de venda. Registra a entrada e a 
saída de mercadorias. 

Informações extraídas do Guia Pronatec de Cursos FIC – 4ª Edição, disponível em: 
https://map.mec.gov.br/attachments/74900/guia_pronatec_de_cursos_fic_2016.pdf  
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