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Concurso Público para Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
 

Anexo II 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO/ÁREA (PROFESSOR) E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO/ DA ÁREA  

CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. 

  

ATRIBUIÇÕES: 

1. Ao ingressar na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, composta pelos cargos de 

provimento efetivo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, o servidor estará submetido ao Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, conforme a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

1.1 São atribuições do cargo de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: 

ministrar aulas em disciplinas relacionadas à área e outros conteúdos afins para todos os níveis e modalidades 

de ensino, conforme previsto na legislação vigente; participar de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, e, quando solicitado, de atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, 

coordenação e assistência na própria instituição. As atividades serão realizadas sempre que possível visando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS: 

  

AGRONOMIA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Agronomia e áreas afins nos níveis de ensino básico, técnico, 

tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

BIOTECNOLOGIA: 

Ministrar aulas em componentes curriculares relacionados à Biotecnologia e áreas afins, nos níveis de ensino 

básico, técnico, tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

DIREITO: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas ao Direito e áreas afins, nos níveis de ensino básico, técnico, 

tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Educação Física e áreas afins, nos níveis de ensino básico, técnico,  

Tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas a Controle e Automação e áreas afins, prioritariamente nas áreas de  

automação e controle de processos industriais; máquinas elétricas e acionamentos; instrumentação e medidas  

elétricas; especificação e parametrização de conversores de frequência e controladores lógicos programáveis;  

acionamentos eletromagnéticos, eletropneumática e eletrohidráulica; sistemas supervisórios; 

microcontroladores; robótica industrial; sistema de controle; instrumentação;   redes industriais; sistemas 
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embarcados e redes neurais, nos níveis de ensino básico, técnico, tecnológico, superior e pós-graduação. 

Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

ENGENHARIA SANITÁRIA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Engenharia Sanitária, nos níveis de ensino básico, técnico, 

tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

FILOSOFIA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Filosofia nos níveis de ensino básico, técnico, tecnológico, superior e 

pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

FÍSICA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Física, nos níveis de ensino básico, técnico, tecnológico, superior e 

pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

GEOGRAFIA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas às atividades da área de Geografia e áreas afins, nos níveis de ensino 

básico, técnico, tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

HISTÓRIA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à área de História e áreas afins, nos níveis de ensino básico, técnico, 

tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

INFORMÁTICA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à área de Informática, prioritariamente relacionadas à construção de 

algoritmos, lógica computacional, linguagens de programação, programação orientada a objetos e banco de 

dados, nos níveis de ensino básico, técnico, tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

PEDAGOGIA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Pedagogia, nos níveis de ensino básico, técnico, tecnológico e 

superior. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

PORTUGUÊS/INGLÊS: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Língua Portuguesa e à Língua Inglesa, nos níveis de ensino básico,  

técnico, tecnológico,  superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

QUÍMICA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Química, bem como às metodologias do ensino de Química e à  

instrumentação para o ensino de Química, nos níveis de ensino básico, técnico, tecnológico, superior e pós-

graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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ZOOTECNIA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Zootecnia e áreas afins, nos níveis de ensino básico, técnico, 

tecnológico, superior e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

SOCIOLOGIA: 

Ministrar aulas em disciplinas relacionadas à Sociologia, nos níveis de ensino básico, técnico, tecnológico superior 

e pós-graduação. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Além das atividades acima descritas, também são atribuições do cargo de professor do ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico:  

a) Ministrar aulas nos cursos técnicos de nível médio, cursos superiores, pós-graduação e de formação inicial e 

continuada de trabalhadores, em conteúdos ou disciplinas ligadas às áreas de formação, quer no respectivo 

campus ou fora dele. 

b) Prestar consultoria e assessoria na implantação, coordenação, administração de cursos, acompanhamento de 

projetos de interesse do Instituto e desempenhar outras atividades correlatas.  

c) Realizar atividades de orientação de alunos em desenvolvimento de projetos, trabalhos de conclusão de curso 

e similares, estágios e monitorias.  

d) Atuar em atividades de pesquisa aplicada e extensão, elaborando, desenvolvendo e executando projetos, 

desde o encaminhamento aos órgãos de fomento até suas finalizações. 

e) Manter produção científica, quando participante de programas de pós-graduação, tais como elaborar, 

encaminhar artigos para revistas e para congressos.  

f) Participar de comissões e/ou colegiados internos e/ou externos para tratar de assuntos administrativos e de 

interesse da Instituição.  

g) Realizar atividades de extensão como consultorias, assessorias e prestações de serviços.  

h) Participar de bancas examinadoras e outras atividades previstas em regulamento interno de atividades 

docentes do IFMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


