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ANEXO II – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

REQUISITOS: Certificado de conclusão do Ensino Médio (antigo 2º grau), expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida pelo MEC. ATRIBUIÇÕES GERAIS: As atribuições para o cargo de Técnico em 

Informações Geográficas e Estatísticas A I são voltadas para o suporte e o apoio técnico especializado às 

atividades de ensino, pesquisa, produção, análise e disseminação de dados e informações de natureza 

estatística, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental; conforme estabelecido no artigo 71, inciso III, da 

Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: As principais atribuições do cargo de 

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I são: a) coletar dados em diversas fontes, planejar, 

organizar, criticar, corrigir, lançar, tratar e manter os dados garantindo a sua integridade, confidencialidade, 

disponibilidade, atualização e fidedignidade; b) realizar entrevistas em domicílios e estabelecimentos 

informantes para obtenção de dados conforme metodologia e plano de supervisão da pesquisa; c) realizar 

levantamentos topográficos/geográficos/cartográficos com vistas a manter atualizada a base territorial dos 

municípios; d) proceder à compilação, montagem e organização dos elementos cartográficos, segundo as 

especificações e normas adotadas; e) executar e apoiar as tarefas ligadas à manutenção e atualização da rede 

física dos marcos geodésicos do IBGE; f) atuar nas diversas modalidades de disseminação de dados e 

informações, prestando suporte e orientações aos usuários; g) executar de acordo com instruções e/ou 

orientações, as rotinas administrativas necessárias à manutenção da Unidade de Trabalho, desde o 

recebimento, a organização, a guarda e o encaminhamento de documentos institucionais e de interessados, 

utilizando os recursos de informática disponibilizados pela Instituição e os sistemas corporativos e federais; h) 

operar e utilizar equipamentos de informática necessários à sustentação e apoio à coleta de dados, às áreas 

técnica e de suporte administrativo, à cartografia e geodésia e à disseminação de informações; i) realizar 

atividades de administração de recursos humanos, materiais, patrimoniais, orçamentários e financeiros 

dando suporte à área de jurisdição; j) executar e apoiar atividades de supervisão de pesquisa de campo 

referentes à área de jurisdição, acompanhando a distribuição, o controle e o resultado das coletas de dados, 

através dos sistemas específicos de acompanhamento e controle das pesquisas; k) supervisionar as equipes 

de trabalho nas diversas pesquisas, garantindo a qualidade das informações coletadas em consonância com a 

metodologia, critérios, regras conceituais e técnicas, cumprimento de prazos e modus operandi mais 

adequado; l) participar dos treinamentos presenciais e a distância e organizá-los, se for o caso, bem como 

atuar como instrutor/tutor/facilitador e oferecendo suporte e apoio técnico na organização e realização 

destes; e m) executar outras atividades compatíveis com o cargo.  

 

Além das atribuições definidas acima, o Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I poderá ser 

solicitado a dirigir veículo próprio do IBGE ou locado pela Instituição, desde que seja necessário para a 

realização dos levantamentos sob sua responsabilidade, uma vez que possua habilitação. 

 

EXIGÊNCIAS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES 

As exigências para o desempenho das atribuições são: a) capacidade auditiva e de comunicação verbal para 

realizar entrevistas, coletar dados e interagir de diversas formas, com informantes, usuários, parceiros e 

outros interlocutores, nas relações voltadas ao cumprimento da missão institucional; b) acuidade visual para 

leitura dos questionários, formulários e manuais; c) acuidade visual para interpretar mapas, croquis e suas 

descrições; d) capacidade de locomoção para execução de trabalhos de campo, em zonas urbanas e rurais, 

em áreas de terreno íngreme e localidades de difícil acesso e áreas de ocupação irregular, bem como para 

acesso a prédios e residências com escadarias e sem rampas de acesso ou elevadores; e) capacidade motora 

para manusear os instrumentos de coleta (manuais, questionários, formulários, prancheta, lapiseira, borracha 
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e equipamentos coletores de dados) durante a realização da atividade, que pode ocorrer em condições 

precárias (na rua, na porta do domicílio, no corredor, etc) e preencher os questionários e formulários, 

registrando números, palavras e marcas com precisão; f) disponibilidade para viajar para as demais zonas 

urbanas e rurais do município onde trabalhar e para outros municípios e Estados, quando necessário, para 

realização de trabalhos de natureza técnico-administrativa e para participar de treinamentos e cursos; g) 

agilidade para cumprir as tarefas determinadas, nos prazos exigidos nos cronogramas de atividades. 

 

 

 


