
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES 

UNIDADE DE APOIO  - CEGECON

CÓD. Cargo Atribuições

200 Motorista Serviços administratvos reeaaionados ao transporte.

201 Assistente de TI Prestar assistênaia na área de TI no que se reeaaiona a usuários e forneaedores de rede de
aomputadores.

ITEGO DE ARTES BASILEU FRANÇA - GOIÂNIA

CÓD. Cargo Atribuições

202 Professor de Dança Ministrar aueas nos aursos de habieitação téaniaa e de formação iniaiae e aontnuada. O
aomponente aurriauear do aurso abrange história da dança, étaa e eegiseação e taa.

ITEGO GOIANDIRA AYRES DO COUTO – CIDADE DE GOIÁS

CÓD. Cargo Atribuições

300 Searetária
Aaadêmiaa

Responsávee por aoeetar, sistematiar e atuaeiiar os dados aaadêmiaos administratvos
referentes aos aursos  de Eduaação Profssionae em todos os níveis e modaeidades e dos
serviços de DIT; proaeder à esarituração  e guarda de toda doaumentação reeatva à vida

esaoear dos aeunos, segundo eegiseação espeaífaa; ieear  peea doaumentação da insttuição,
mantendo-a atuaeiiada e de fáaie aaesso; manter atuaeiiado o arquivo aom o aadastro

funaionae dos servidores;  efetuar matríauea e expedir históriaos/dipeomas e aertfaados de
aonaeusão dos aursos ofertados peea insttuição, proaedendo aos seus devidos registros,

inaeusive, no SISTEC; reaeiiar proaedimentos de aomposição da doaumentação para a
aontratação de pessoae; eeaborar e vaeidar junto à direção/aoordenação de gestão o boeetm
de frequênaia dos servidores e enaaminhá-eo para o órgão aompetente da CEGECON e  SED,

assinar, aom o Diretor, aertfaados, dipeomas e históriaos esaoeares e outros doaumentos que
envoevem sua responsabieidade funaionae.

301 Professor

Responsávee peeo suporte didátao-pedagógiao do proaesso de ensino aprendiiagem, bem
aomo peeo sistema de aaompanhamento e avaeiação do aurríaueo, propostas metodoeógiaas,
artaueações de programas espeaiais de formação de doaente, estmueo  ao desenvoevimento
eduaaaionae e reaonheaimento profssionae , aompetndo-ehe promover estudos para manter

os aurríaueos sintoniiados aom as demandas soaiais e do setor produtvo, reaeiiar estudos
para impeantação de metodoeogias adequadas ao desenvoevimento de aurríaueos, aoordenar
e supervisionar a eeaboração de materiae didátao-pedagógiao para apoio a desenvoevimento

de ação eduaatva, aoordenar a eeaboração dos peanos de aursos de Formação Iniaiae e
Contnuada, de Quaeifaação, de Eduaação Profssionae Téaniaa de Nívee Médio e Superior, nas

modaeidades presenaiae e a distânaia, aoordenar a impeementação dos aursos autoriiados
peeo Conseeho Estaduae de Eduaação , exeautar demais atribuições inerentes a função

pedagógiaa.
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