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Quanto às tradições de fé: 

Valorização da autoridade das Escrituras Sagradas da tradição judaico-

cristã como norma de  fé, vida e serviço;  

Afirmação da fé no Deus triuno e da exclusividade da salvação em Jesus 

Cristo. 

Quanto à ética: 

Promoção da dignidade e dos direitos humanos;  

Valorização de princípios éticos como amor, humildade, disposição ao 

diálogo, serviço ao próximo, inclusão social, solidariedade, justiça social 

e responsabilidade para com o meio ambiente enquanto criação de 

Deus;   

Honestidade acadêmico-científica e produção de conhecimentos que 

estejam a serviço da pessoa humana e da vida. 

Quanto à gestão: 

Gestão participativa, democrática e transparente; Empreendedorismo e 

iniciativa; Trabalho em equipe; Formação continuada; Respeito à 

diversidade humana; Liberdade e responsabilidade para pensar e servir; 

Planejamento estratégico; Sustentabilidade socioambiental. 

Quanto aos serviços educacionais: 

Qualidade; Tradição; Inovação; Autonomia; Excelência acadêmica e 

científica; Auto-avaliação; Interdisciplinaridade e transversalidade; 

Internacionalização do conhecimento humano. 
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Capítulo I - Dos Objetivos 
 
Art. 1o. O presente documento tem por objetivo 
estabelecer uma política de administração de carreiras, 
cargos e salários para o quadro de pessoal TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO da FLT.  
 
Parágrafo único. O Plano de Carreiras, Cargos e Salários 
define, regulamenta e disciplina as condições de fixação 
de cargos e de remuneração, de admissão, promoção e 
progressão dos funcionários da Instituição. 
 

Capítulo II - Do Comitê Gestor do Plano 
 
Art. 2o. O Comitê Gestor do Plano de Carreira, Cargos e 
Salários da FLT é composto pelos seguintes membros: 
 

I -  Diretor Geral 
II -  Vice-Diretor Geral 

III -  Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão 
IV -  Diretor Administrativo-Financeiro 
V -  Tesoureiro do Conselho Curador da FLT 
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VI -  Um tesoureiro do Conselho de Administração da 
União Cristã. 
 
Parágrafo único. Poderão participar de reuniões do 
Comitê Gestor, sem direito a voto, pessoas 
especialmente convidadas para tal fim.  
 
Art. 3o. São atribuições do Comitê Gestor: 
 

I. discutir as descrições dos cargos na implantação do 
Plano e nas alterações, inclusões e exclusões que vierem 
a ocorrer posteriormente; 
II. decidir quanto a alterações a serem efetuadas nas 

descrições dos cargos, inclusive nas qualificações 
definidas para o exercício do cargo; 
III. discutir a avaliação do cargo e decidir sobre a classe 
na qual o cargo será posicionado; 
IV. propor ao Conselho Curador da FLT a inclusão, 
exclusão ou alteração de cargos no Plano de Carreira, 
Cargos e Salários da FLT; 
V. reavaliar o Plano de Carreira, Cargos e Salários da 
FLT sempre que necessário, propondo eventuais 
alterações ao Conselho Curador da FLT; 
VI. avaliar, anualmente, o desempenho de cada 
funcionário, tendo em vista a respectiva situação de 
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enquadramento no Plano de Carreira, Cargos e Salários, 
e propor alterações ao Conselho Curador, se for o caso; 

VII. incumbir o Diretor Administrativo-Financeiro da FLT 
das medidas necessárias ao enquadramento, à 
progressão ou à promoção de funcionários técnico-
administrativos e docentes, previamente aprovados 
pelo Conselho Curador;  

VIII. divulgar este Regulamento entre os funcionários da 
FLT, bem como zelar para que os novos funcionários 
tomem conhecimento dele; 
IX. discutir e propor ao Conselho Curador, alterações 
nas normas que regem a aplicação do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários da FLT. 
 
§ 1o. A convocação das reuniões e a presidência dos 
trabalhos do Comitê estarão a cargo do Diretor Geral. 
 
§ 2o. Em suas faltas e impedimentos eventuais, o Diretor 
Geral é substituído pelo Vice-Diretor Geral. 
 
§ 3o. As avaliações dos funcionários devem ser 
registradas em ata. As proposições de progressão e 
promoção requerem anuência de tesoureiro da União 
Cristã.  
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§ 4o. Havendo acúmulo de funções por parte de algum 
dos membros do Comitê Gestor, apenas um voto do 
mesmo será computado. 
 

Capítulo III - Do Pessoal 
 
Art. 4o. O corpo Técnico-Administrativo da FLT é 
constituído por todos os funcionários no exercício de 
atividades não docentes, a saber: 
 
I -  Atividades relacionadas com os serviços de apoio 
técnico, administrativo e operacional necessários ao 
funcionamento normal das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão e ao cumprimento dos objetivos 
institucionais, conforme as disposições contidas no 
Regimento Interno da FLT. 

II -  As pertinentes à administração acadêmica. 
 
Art. 5o. O Plano de Cargos do corpo Técnico-
Administrativo da FLT é constituído pelos seguintes 
títulos: 
 

Classe Descrições |Denominação 

1 Office boy/girl 
2 Auxiliar Serviços Gerais - Vigilante (1) 
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3 Auxiliar de Biblioteca (2) 
4 Auxiliar Serviços Manutenção 

5 Auxiliar Administrativo 
6  

7 Assistente Administrativo II (3) 

8  

9 

Assistente Administrativo-Financeiro 
Assistente de Informática 

Secretário da Direção Geral 

Secretário Acadêmico 
Bibliotecário 

10  
11  

12 
Assessor de Marketing 

Assessor Administrativo-Financeiro 

13  
14 Coordenador de Curso 

15 
Diretor Administrativo-Financeiro 

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão 

16 Vice-Diretor Geral 

17 Diretor Geral 
 
OBSERVAÇÕES: 
(1) -  Cargo provisório para Auxiliar de Manutenção 
Geral quando o ocupante não tem experiência 
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(2) -  Cargo provisório para Auxiliar 
Administrativo/Auxiliar de Biblioteca quando o 
ocupante não tem experiência. 
(3) - Cargo provisório para Assistente Administrativo II 
quando o ocupante não tem experiência. 
 
§ 1o.  O Plano de cargos estabelece os títulos que 
poderão ser utilizados na FLT e sua alteração (inclusão, 
exclusão e mudança de classe) dependerá de proposta 
do Comitê Gestor e aprovação do Conselho Curador.  
 
§ 2o. A classe de cada cargo será determinada com 
auxílio de uma grade de pontos constante no anexo 2 da 
Política de Cargos e Salários, da descrição dele, em 
comparação com os demais e os salários de mercado.  
 
§ 3o. As descrições dos cargos, com as funções 
atribuídas e as qualificações exigidas, constam no anexo 
8 da Política de Cargos e Salários da FLT e anexo a este 
documento. 
 
§ 4o.  As funções de Coordenador, Diretor, Vice-Diretor e 
Diretor serão assumidas, preferencialmente, por 
professores efetivos, cujos salários-base serão 
acrescidos do adicional por função, conforme plano de 
cargos e salários dos docentes. 
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Capítulo IV - Do Ingresso 
 
Art. 6o. O ingresso de funcionários no quadro Técnico-
Administrativo é condicionado à observância dos 
seguintes procedimentos: 
 

I - Existência do cargo como definido nos artigos quinto 
e sétimo; 
II -  Existência de vaga no Quadro de Pessoal; 

III - Observância dos procedimentos de Recrutamento e 
Seleção, levando em conta as disposições do Regimento 
Interno da FLT e a política de recursos humanos da 
Mantenedora União Cristã. 
 
Parágrafo único. O Quadro de Pessoal que define o 
número de vagas em cada cargo será proposto pelo 
Comitê Gestor e terá de ser aprovado pelo Conselho 
Curador. 
 
Art. 7o. O ingresso nos cargos previstos no Plano requer 
a observância dos requisitos especificados nas 
respectivas descrições, podendo, em casos excepcionais 
devidamente justificados, ocorrer o ingresso de 
funcionários que não atendam integralmente aos 
requisitos de escolaridade e experiência, mediante 
adaptação salarial para menos.  
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Capítulo V - Da Remuneração 
 
ART. 8 A remuneração dos técnico-administrativos será 
assim composta:  
 

 salário-base, conforme enquadramento do cargo 
na tabela do artigo 9;  

 gratificação por desempenho, conforme art. 10; 

 triênios, conforme previstos na CLT. 
 
Art. 9. O enquadramento e a promoção na carreira do 
pessoal técnico-administrativo ocorrerão por proposta 
do Comitê Gestor ao Conselho Curador da FLT para 
aprovação, respeitando-se a pontuação do cargo 
segundo a tabela do anexo, como segue:   
 
 

Classe Cargos na FLT 
Pontuação do 

cargo 

FATOR = 
Número de 

pisos salariais 
da categoria 

1 Office boy 200 – 215 1,00 

2 
Auxiliar de 

Serviços Gerais - 
Vigilante (1) 

216 – 233 1,14 
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3 
Auxiliar 

Bibliotecário (2) 
234 – 252 1,28 

4 
Auxiliar de 

Manutenção 
253 – 273 1,42 

5 
Auxiliar 

Administrativo 
274 – 296 1,56 

6  297 – 320 1,83 

7 
Assistente 

Administrativo II 
(3) 

321 – 346 2,10 

8  347 – 375 2,38 

9 

Assistente 
Administrativo 

Secretário 
Acadêmico 

Secretário da 
Direção 

Bibliotecário 

376 – 406 2,66 

10  407 – 439 3,09 

11  440 – 475 3,54 

12 

Assessor de 
Marketing 
Assessor 

Administrativo-
Financeiro 

476 – 514 4,00 
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13  515 – 556 4,30 

14 
Coordenador de 
Curso Graduação 

557 – 602 4,60 

15 

Diretor de Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 
Diretor 

Administrativo-
Financeiro 

603 – 652 4,90 

16 Vice-Diretor 653 – 705 5,20 
17 Diretor 706 – 763 5,50 

 
 
Art. 10. Depois de seis meses no cargo, o funcionário 
poderá receber gratificação por desempenho, limitada 
de acordo com o tempo no cargo, como segue: 
 

Tempo 
no cargo 

Gratificação 
máxima - % sobre 

salário-base 
> 6 meses 3% 
> 1 ano 5% 
> 2 anos 7% 
> 3 anos 9% 
> 4 anos 11% 
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> 5 anos 13% 
> 6 anos 15% 

  
Parágrafo único. O Comitê Gestor fará avaliação de 
desempenho anualmente e, se for o caso, proporá ao 
Conselho Curador gratificação por desempenho para os 
técnico-administrativos, em percentuais limitados aos 
da tabela acima. 
 
Art. 11. O desempenho dos técnico-administrativos será 
avaliado com base nos seguintes critérios: assiduidade, 
comprometimento, iniciativa, criatividade, capacidade 
de trabalho em grupos, liderança, motivação e busca de 
qualificação.  
 
Art. 12. A Promoção na FLT é entendida como a 
movimentação do funcionário para cargo de classe 
maior do que aquele em que vem exercendo suas 
funções até então.  
 
§ 1º. A Promoção se dará mediante o recrutamento 
interno para preenchimento de vaga existente em 
algum cargo previsto no Plano de Cargos. Não existe a 
passagem pura e simples de uma classe para outra sem 
que decorra de preenchimento de vaga. 
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§ 2º. O salário a ser atribuído ao funcionário em razão 
do novo cargo corresponde ao número de pisos salariais 
previsto no artigo 9, inicialmente sem gratificação por 
desempenho.   
 
§ 3º. Se o ajuste salarial para o inicial do novo cargo for 
superior a 20%, este poderá ser parcelado em 
percentuais não superiores a 20% com intervalos 
mínimos de 3 meses. 
 
§ 4º. Se o funcionário já estiver com salário acima do 
inicial que cabe ao novo cargo, não terá ajuste no 
momento da Promoção e a diferença será mantida a 
título de gratificação por desempenho até fazer jus à 
gratificação maior.  
 

Capítulo VI - Do Regime de Trabalho 
 
Art. 13. O corpo técnico-administrativo é constituído 
por todo o pessoal não docente, tendo a seu encargo os 
serviços de apoio necessários ao funcionamento normal 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a 
administração acadêmica. 
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Parágrafo único. Os docentes que atuam em atividades 
administrativas têm sua carreira, cargo e salário 
regulamentados pelo Plano de Carreira, Cargos e 
Salários do Pessoal Docente. 
 
Art. 14. A jornada de trabalho dos funcionários do 
quadro Técnico-Administrativo é de 44 horas semanais, 
ressalvados os casos em que a FLT ou a legislação 
específica estabelecer jornada menor, em razão da 
natureza das atividades da categoria funcional. 
 
Art. 15. O perfil do corpo técnico-administrativo, bem 
como a sua qualificação básica, as condições específicas 
de admissão, demissão, vantagens, direitos, deveres, 
atribuições e responsabilidades, são os fixados no 
presente Regulamento, bem como os constantes em 
resoluções aprovadas pelos órgãos competentes da 
Mantenedora União Cristã, ouvido o Conselho Superior 
da FLT e observadas as disposições pertinentes do 
Regimento Interno da FLT. 
 
Art. 16. Os direitos e deveres do pessoal técnico-
administrativo são os dispostos na Consolidação das Leis 
de Trabalho, pela qual se regem os respectivos 
contratos, aplicando-se-lhes ainda as disposições 
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contidas no Regimento Interno da FLT, relativas a 
obrigações identificadas. 
 
Art. 17. Os funcionários poderão ser solicitados a 
participar de comissões internas e de atividades 
destinadas ao aperfeiçoamento institucional, sendo este 
fato entendido como uma manifestação do espírito 
participativo e de equipe voltado para o bem geral, não 
sendo objeto de remuneração extra, observadas as 
disposições da convenção coletiva da categoria. 
 

Capítulo VII- Das Disposições Gerais e Transitórias 
 
Art. 18.  O enquadramento dos funcionários no Plano de 
Carreiras, Cargos e Salários da FLT será efetuado em 
período e forma a serem definidos no ato de aprovação 
do presente Regulamento pelo Conselho Curador da 
FLT. 
 
Parágrafo único. O enquadramento de que trata o caput 
deste Art., será desenvolvido com base na descrição das 
atividades efetivamente exercidas pelo funcionário, 
observados o nível de escolaridade e a experiência com-
provada para o exercício da categoria funcional. 
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Art. 20.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê 
Gestor e/ou pelo Conselho Curador da FLT. 
 
Art. 21. O presente Regulamento deverá ser revisado 
pelo Conselho Curador, no mínimo, de cinco em cinco 
anos. 
 
Art. 22. O presente Regulamento entra em vigor na data 
de sua aprovação pelo Conselho Curador da FLT, ao qual 
compete definir as condições, as eventuais etapas e 
prazos específicos de sua implantação no âmbito da FLT, 
bem como submeter o presente regulamento à 
homologação do Conselho de Administração da União 
Cristã. 
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DESCRIÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES 
 

CARGO - DIRETOR GERAL 
Área: Direção 
Superior hierárquico: Conselho Curador da FLT; 
Conselho de Administração da Mantenedora União 
Cristã – Associação Social e Educacional 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para dirigir e supervisionar 
as atividades acadêmicas e administrativas realizadas na 
FLT, bem como responder pela instituição junto ao 
Conselho Curador da FLT e ao Conselho de 
Administração da Mantenedora União Cristã – 
Associação Social e Educacional, e representá-la junto à 
comunidade externa. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Apresentar ao Conselho Curador da FLT, no 
término de cada ano, o relatório das atividades 
desenvolvidas e a correspondente prestação de contas e 
o plano de trabalho para o próximo ano letivo; 

2. Assessorar o Conselho Curador da FLT, o Conselho 
de Administração da mantenedora União Cristã – 
Associação Social e Educacional em suas respectivas 
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reuniões, constituindo comissões menores de trabalho, 
sempre que lhe for incumbido; 

3. Apresentar pareceres sobre assuntos que, sendo 
de competência do Conselho Curador, lhe forem 
submetidos; 

4. Submeter ao Conselho Curador da FLT propostas 
de convênios e acordos de cooperação com entidades 
nacionais e estrangeiras;  

5. Comparecer às Assembléias, Reuniões de 
Professores e outros eventos relacionados com a FLT, 
por iniciativa própria ou a convite;  

6. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Geral, 
do Conselho Superior, do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão e de outras instâncias, conforme o 
Regimento Interno da FLT; 

7. Representar a FLT junto à Comunidade Externa; 
8. Conferir graus, assinar diplomas, títulos e 

certificados emitidos pela FLT;  
9. Nomear e empossar Diretor Administrativo-

Financeiro e Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão na 
forma prevista pelo Regimento Interno da FLT; 

10. Dirigir, coordenar, fiscalizar e supervisionar as 
atividades da FLT, em todas as áreas, diretamente ou 
através dos órgãos competentes; 

11. Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina 
dentro da FLT;  
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12. Zelar pela identidade confessional e teológica da 
FLT, bem como pela excelência humana e acadêmica de 
seus quadros; 

13. Baixar atos normativos decorrentes das decisões 
dos colegiados presididos por ele; 

14. Assinar e expedir diplomas, títulos e certificados 
relativos à conclusão de cursos de graduação e pós-
graduação; 

15. Distribuir e remover internamente funcionários, 
bem como autorizar férias e licenças regulamentares ao 
pessoal da FLT;  

16. Contratar funcionários e professores para o 
quadro permanente, conforme disposições do 
Regimento Interno e, quando for o caso, deliberação 
pelo Conselho Curador; contratar prestadores de 
serviços temporários;   

17. Manter a comunicação institucional com os 
órgãos da Mantenedora União Cristã – Associação Social 
e Educacional, zelando pelo cumprimento das 
deliberações destes no âmbito institucional; 

18. Cumprir e fazer cumprir as disposições do 
Regimento Interno da FLT e a legislação vigente; 

19. Exercer as demais atribuições previstas no 
Regimento Interno da FLT e quaisquer outras por 
determinação do Conselho Curador da FLT e/ou do 
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Conselho de Administração da União Cristã – Associação 
Social e Educacional. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDA 
 
Escolaridade Básica: Curso universitário na área de 
Ciências Humanas, preferencialmente em Teologia.  
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Mestrado e/ou Doutorado . 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: 
Especialização em Gestão de Ensino Superior. 
Experiência: 5 anos em atividades de docência no 
ensino superior – preferencialmente na área da Teologia 
– e de coordenação e execução de eventos de caráter 
acadêmico (cursos, palestras, seminários, etc.). 
Idiomas Estrangeiros: Alemão e inglês intermediários. 
 

CARGO - VICE-DIRETOR GERAL 
Área: Direção  
Superior hierárquico: Diretor Geral 
                                                                           
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para assessorar, auxiliar, 
representar e substituir o Diretor Geral da FLT, no 
cumprimento de suas atribuições. 
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FUNÇÕES PRINCIPAIS: 
1. Assessorar, auxiliar, representar e, em caso de 

impedimento, substituir o Diretor Geral da FLT, nas 
atividades previstas no cargo deste; 

2. Participar das reuniões regulares da Diretoria da 
FLT e das demais que lhe estão previstas pelo 
Regimento Interno da FLT; 

3. Coordenar e executar tarefas administrativas, 
conforme designação do Diretor Geral da FLT;  

4. Cumprir e fazer cumprir as disposições do 
Regimento Interno da FLT e a legislação vigente; 

5. Exercer as demais atribuições previstas no 
Regimento Interno e quaisquer outras por determinação 
do Diretor Geral. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Curso universitário na área de 
Ciências Humanas, preferencialmente em Teologia. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Mestrado e/ou Doutorado. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: 
Especialização em Gestão de Ensino Superior. 
Experiência: 4 anos em atividades de docência no 
ensino superior, com preferência em Teologia e de 
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coordenação e execução de eventos de caráter 
acadêmico (cursos, palestras, seminários, etc.). 
Idiomas Estrangeiros: Alemão e inglês intermediários. 
 
 

 

CARGO - DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 
Área: Direção   
Superior hierárquico: Diretor Geral 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para coordenar e 
centralizar as funções administrativas e financeiras da 
FLT. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Supervisionar o acompanhamento do orçamento, 
submetendo-o, mensalmente, à Direção Geral da FLT e, 
se for o caso, aos órgãos competentes de sua Entidade 
Mantenedora; 

2. Manter o controle documental do Corpo Docente 
e Técnico-Administrativo no que se refere às atividades 
de administração de Recursos Humanos; 

3. Planejar, organizar e controlar o trabalho e a 
execução de todos os serviços administrativos e 
financeiros; 
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4. Zelar pela preservação, limpeza e vigilância do 
patrimônio da FLT; 

5. Coordenar os processos de divulgação 
(Marketing) da FLT; 

6. Realizar estudos com relação à fixação de valores 
de mensalidades, semestralidades ou anuidade dos 
Cursos, taxas e emolumentos, submetendo-os à 
apreciação da Direção Geral; 

7. Supervisionar os projetos de desenvolvimento das 
atividades institucionais nas áreas econômico-
financeiras e os serviços de apoio de tesouraria e 
contabilidade, nos termos fixados pela Mantenedora 
União Cristã; 

8. Supervisionar os processos de aquisição de 
equipamentos de laboratórios, mobiliários, 
maquinários, acervo bibliográfico e de materiais de 
apoio às atividades didático-pedagógicas, nos termos da 
proposta orçamentária aprovada pela Mantenedora 
União Cristã;  

9. Supervisionar todas as atividades de controle 
patrimonial, ampliação, manutenção, adequação ou 
reformas dos espaços físicos do campus e do respectivo 
pessoal envolvido; 

10. Superintender as atividades de segurança e 
manutenção dos prédios e demais áreas de utilização 
dos usuários, com seu respectivo pessoal;  
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11. Zelar pela ordem e a disciplina em todas as 
dependências da FLT; 

12. Executar atividades relacionadas com 
admissão, promoção, progressão, movimentação e 
dispensa de funcionários e docentes; 

13. Elaborar ou deixar elaborar sob a 
responsabilidade de profissional contábil habilitado as 
demonstrações contábeis, a escrituração e fazer o 
acompanhamento financeiro da FLT nos prazos 
previstos em Regimento Interno; 

14. Comparecer às reuniões previstas em 
Regimento Interno; 

15. Redigir e expedir a correspondência oficial 
pertinente ao exercício de suas funções; 

16. Promover a cobrança de mensalidades e 
demais taxas administrativas; 

17. Apresentar à Diretoria Geral e à 
Mantenedora União Cristã certidões de regularidade 
fiscal e para-fiscal; 

18. Administrar a parte operacional do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários da FLT, por incumbência do 
Comitê Gestor, depois de aprovada pelo Conselho 
Curador; 

19. Observar, no cumprimento de todas suas 
atribuições, as orientações advindas dos Tesoureiros do 
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Conselho Curador da FLT e do Conselho de 
Administração da Mantenedora União Cristã; 

20. Cumprir e fazer cumprir as disposições do 
Regimento da FLT e a legislação vigente; 

21. Exercer as demais atribuições previstas no 
Regimento Interno da FLT e quaisquer outras por 
determinação do Diretor Geral. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Superior completo, com 
preferência para Administração. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Negociação, Recursos Humanos. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: 
Especialização em Gestão de Ensino Superior; Finanças, 
Tributação, Mediação.  
Experiência: Mínimo de 3 anos em atividades 
administrativas e financeiras. 
Idiomas Estrangeiros: Alemão e/ou inglês 
intermediários. 

CARGO - DIRETOR DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO  
Área:  Acadêmica   
Superior hierárquico: Diretor Geral 
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DEFINIÇÃO: Este cargo existe para responder pelo 
funcionamento e o desenvolvimento das atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Planejar, gerenciar e supervisionar a execução de 
todas as atividades relativas a Ensino, Pesquisa e 
Extensão; 

2. Supervisionar as políticas e os projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, identificando na comunidade 
projetos e temas relevantes que possam vir a ser 
desenvolvidas na FLT; 

3. Propor ao CEPE as prioridades para os projetos da 
área; 

4. Encaminhar os projetos de ensino, pesquisa e 
extensão para apreciação do CEPE; 

5. Propor ao Diretor Geral da FLT a agenda para as 
reuniões do CEPE; 

6. Deliberar, em conjunto com o Diretor Geral, sobre 
os projetos de pesquisa e extensão que lhe forem 
apresentados, encaminhando-os aos órgãos 
competentes da FLT; 

7. Organizar, coordenar, administrar e supervisionar 
os serviços relativos à secretaria acadêmica, fazendo 
cumprir os horários e as tarefas que lhe são afetas e 
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fornecendo orientações ao pessoal técnico – acadêmico 
atuante nesta área;  

8. Comparecer as reuniões da Diretoria Geral, do 
Conselho Superior e do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, prestando a devida assessoria; 

9. Supervisionar o trabalho e a execução das 
atividades realizadas pelos Coordenadores dos diversos 
cursos e áreas da FLT; 

10. Abrir e encerrar os termos de colação de 
grau e outros; 

11. Assinar com o Diretor Geral os diplomas 
conferidos; 

12. Supervisionar a administração e o pessoal 
da biblioteca;  

13. Nomear os membros da Comissão do 
Processo Seletivo;  

14. Encaminhar, ao Diretor Geral, nos prazos 
fixados, informações sobre as avaliações do ensino, das 
pesquisas e da extensão; 

15. Encaminhar resultados das pesquisas para 
divulgação; 

16. Promover simpósios, seminários e 
encontros que visem o estudo e o debate de temas 
pesquisados na FLT e de outros temas de interesse;  
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17. Emitir parecer sobre o Plano de 
Desenvolvimento da Instituição e Plano de Avaliação 
Institucional; 

18. Elaborar e divulgar o calendário escolar; 
19. Pronunciar-se sobre os pedidos de 

transferência e aproveitamento de estudos; 
20. Assinar documentos pertinentes ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 
21. Propor à Direção Geral a admissão, 

promoção e dispensa de funcionários ligados à área 
acadêmica;  

22. Zelar pela atualização e modernização dos 
sistemas de registro e controle acadêmico; 

23. Organizar e dar os encaminhamentos 
necessários à realização de formaturas e solenidades de 
conclusão de cursos; 

24. Manter a articulação permanente com a 
Direção Administrativo-Financeira; 

25. Cumprir e fazer cumprir as disposições do 
Regimento da FLT e a legislação vigente; 

26. Exercer as demais atribuições previstas no 
Regimento e quaisquer outras por determinação do 
Diretor Geral. 
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QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Superior completo na área de 
Humanas, preferencialmente nas área da Educação ou 
da Teologia. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Especialização – Mestrado ou Doutorado, com 
preferência para Teologia. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: 
Especialização em Gestão do Ensino Superior. 
Experiência:Mínimo de 3 anos em docência no Ensino 
Superior e em atividades de Coordenação em cursos, 
seminários, simpósios. 
Idiomas Estrangeiros: Inglês e/ou alemão 
intermediários 

 

CARGO - SECRETÁRIO ACADÊMICO 
Área:   Acadêmica  
Setor:  Secretaria Acadêmica 
Superior hierárquico: Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão 
                                                                                 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para responder pelas 
atividades da Secretaria Acadêmica da FLT. 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 
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1. Atender as pessoas que se dirigem ao setor; 
2. Protocolar os documentos que entram e controlar 

o cumprimento dos prazos dos despachos; 
3. Efetuar as matrículas dos alunos dos cursos 

oferecidos pela FLT; 
4. Emitir documentos solicitados pelos alunos, 

relativos à sua vida acadêmica; 
5. Digitar as notas e freqüências e emitir relatórios e 

boletins individuais para os alunos, zelando pela 
exatidão do sistema informatizado; 

6. Conferir processos de transferência para 
ingressandos, elaborar processos em geral e efetuar 
seus encaminhamentos; 

7. Manter o registro acadêmico pertinente aos 
alunos e aos docentes; 

8. Acompanhar as providências burocráticas 
pertinentes às atividades de ensino e comunicar 
eventuais irregularidades ao Diretor de Ensino, Pesquisa 
e Extensão; 

9. Cumprir os dispositivos regimentais, as resoluções 
dos colegiados e as normas e procedimentos 
estabelecidos pelos órgãos executivos para o âmbito 
acadêmico  

10. Conferir, assinar e arquivar documentos 
emitidos pela Secretaria tais como certificados, 
declarações e históricos escolares; 
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11. Auxiliar Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão na elaboração do calendário acadêmico; 

12. Distribuir e supervisionar os trabalhos 
desempenhados pelos demais auxiliares do Setor; 

13. Preparar relatórios estatísticos para órgãos 
internos e externos; 

14. Auxiliar o Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão na organização e realização de formaturas e 
solenidades de conclusão de cursos; 

15. Participar dos órgãos e/ou comissões 
internos à FLT sempre que for indicado ou convocado 
para tal; 

16. Acompanhar as atividades das pessoas que 
atuam no telemarketing da FLT, em conjunto com o 
Assessor de Marketing, coordenando as suas atividades 
sempre que assim acordado, bem como fornecendo as 
informações sobre cursos e eventos necessários ao seu 
trabalho; 

17. Protocolar e arquivar a correspondência da 
FLT; 

18. Conhecer e acompanhar as atualizações dos 
softwares em uso na Secretaria Acadêmica; 

19. Assessorar ao Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão no cumprimento de suas atribuições; 

20. Executar outros trabalhos afins necessários 
ao Setor e à FLT. 
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QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 

Escolaridade Básica: Superior completo, 
preferencialmente em Ciências Humanas. 
Cursos Complementares Como Pré-Requisitos: Registro 
Acadêmico, Atendimento, Relações Humanas, domínio 
pleno do idioma nacional. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Estudos 
continuados sobre legislação do ensino. 
Experiência: 1 ano (mínimo) em atividades  de Secretaria 
Acadêmica. 
Idiomas Estrangeiros: Inglês intermediário. 

CARGO - COORDENADOR DE CURSO  
Área:  Direção de Ensino. Pesquisa e Extensão   
Setor: Coordenação  
Superior hierárquico: Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para responder pelo bom 
funcionamento e desenvolvimento dos cursos de 
graduação, de pós-graduação e projetos de Extensão da 
FLT. 
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FUNÇÕES PRINCIPAIS: 
1. Participar ativamente da elaboração, 

implementação e aperfeiçoamento contínuo do Projeto 
Pedagógico do(s) Curso(s) sob sua coordenação, bem 
como do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e 
do PPI – Projeto Pedagógico Institucional, em 
consonância com as políticas e diretrizes da FLT; 

2. Coordenar didaticamente o(s) curso(s) e zelar pela 
aplicação de mecanismos de acompanhamento e 
avaliação; 

3. Orientar, acompanhar, avaliar e controlar a 
execução e integralização das atividades curriculares, 
zelando pela manutenção da qualidade e adequação do 
curso; 

4. Orientar e auxiliar os professores na elaboração 
dos respectivos planos de ensino-aprendizagem e 
assegurar a execução integral dos mesmos; 

5. Solicitar dos professores sugestões de referências 
bibliográficas, visando manter sempre atualizado o 
acervo da biblioteca; 

6. Fazer contato com profissionais da área para 
ministrar aulas no(s) curso(s), observando as exigências 
mínimas de currículo, competência e experiência 
(profissional e docente) e planilha de custos do(s) 
curso(s), propondo contratação nas formas previstas 



Plano de Carreira, Cargos e Salários - Técnico administrativo 

 
39 

 

pelo Regimento Interno e pelas políticas da 
Mantenedora União Cristã; 

7. Elaborar a agenda e presidir as reuniões de 
colegiado de curso; 

8. Participar das reuniões do Conselho Superior e do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, convocadas 
pelos presidentes dos referidos Conselhos; 

9. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão políticas e normas relativas ao ensino; 

10. Promover e coordenar seminários, 
palestras, visitas, grupos de estudo e outros programas 
para o aperfeiçoamento do(s) curso(s); 

11. Participar dos eventos de Formação 
Continuada promovidos pela FLT, incentivar e estimular 
a participação dos docentes do(s) curso(s); 

12. Participar dos órgãos e/ou comissões 
internos à FLT sempre que for indicado ou convocado 
para tal; 

13. Auxiliar o Diretor de Ensino Pesquisa e 
Extensão na organização e confecção do Calendário 
Acadêmico e da(s) grade(s) de horário do(s) 
respectivo(s) curso(s); 

14. Decidir e deliberar sobre a aceitação de 
matrículas de alunos transferidos, de portadores de 
diploma de graduação e de alunos não regulares, de 
acordo com a legislação vigente; 
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15. Decidir e deliberar sobre aproveitamento 
de estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, na 
forma da legislação em vigor e do Regimento da FLT; 

16. Exercer no âmbito do colegiado de curso a 
ação disciplinar; 

17. Manter contato freqüente com o Diretório 
Acadêmico (DAC) para avaliar o desenvolvimento dos 
cursos e propor sugestões de atividade; 

18. Propor ao Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão a contratação ou dispensa de pessoal docente, 
ou monitores sob sua responsabilidade; 

19. Representar o(s) curso(s) e seu colegiado 
dentro e fora da instituição;  

20. Zelar pela freqüência e pontualidade dos 
docentes e discentes do curso;  

21. Zelar pela identidade confessional e 
teológica da FLT, bem como pela excelência humana e 
acadêmica de seus quadros; 

22. Cumprir e fazer cumprir as decisões, as 
resoluções e as normas emanadas da Direção da FLT; 

23. Exercer as demais atribuições previstas no 
Regimento Interno da FLT e quaisquer outras por 
determinação do Diretor Geral da Instituição ou do 
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 

Escolaridade Básica: Superior completo, 
preferencialmente na área da Teologia.  
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Especialização – Mestrado ou Doutorado, com 
preferência para Teologia. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: 
Especialização em Gestão do Ensino Superior e 
conhecimentos na área de Pedagogia. 
Experiência: Mínimo de 2 anos em docência no Ensino 
Superior e atividade de Coordenação em cursos, 
seminários, simpósios. 
Idiomas Estrangeiros: Inglês ou alemão intermediário. 

CARGO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 
Área: Administração  
Setor: Administração e Finanças 
Superior hierárquico: Diretor Administrativo-Financeiro 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para prestar serviços de 
suporte nas atividades administrativo-financeiras da 
FLT. 
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FUNÇÕES PRINCIPAIS: 
1. Auxiliar na manutenção do Campus da FLT de 

acordo com orientação do Diretor Administrativo-
Financeiro; 

2. Auxiliar na administração de Recursos Humanos: 
pagamento da folha, deduções, plano de saúde, 
contratações, informações para escritório de 
contabilidade, etc.; 

3. Efetuar as cotações para compras de materiais em 
geral; 

4. Assessorar o Diretor Administrativo-Financeiro no 
planejamento anual da área; 

5. Auxiliar na elaboração e controle do orçamento 
anual da FLT; 

6. Elaborar propostas e projetos diversos conforme 
solicitação do Diretor Administrativo-Financeiro; 

7. Elaborar a previsão e fazer o acompanhamento 
dos custos da FLT; 

8. Controlar as contas a pagar e a receber e elaborar 
o Fluxo de Caixa; 

9. Efetuar a conciliação bancária das contas da FLT; 
10. Inserir informações no sistema financeiro e 

efetuar a atualização dos seus parâmetros; 
11. Elaborar minutas de contratos internos e 

externos, cartas, ofícios, comunicados, despacho de 
documentos, mala direta; 
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12. Preparar documentos para auditagem e 
atender à Auditoria; 

13. Efetuar o lançamento e a preparação de 
toda movimentação financeira para a Contabilidade;  

14. Efetuar os lançamentos relativos a 
controles de receitas e despesas de curso, que lhe forem 
solicitados; 

15. Participar dos órgãos e/ou comissões 
internos à FLT sempre que for indicado ou convocado 
para tal; 

16. Substituir e/ou assessorar o Diretor 
Administrativo-Financeiro em atividades internas, 
quando designado para tal; 

17. Executar outros trabalhos afins necessários 
ao Setor e à FLT e exercer as atividades que lhe forem 
solicitadas pelo Diretor Administrativo-Financeiro da 
FLT. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Superior, com preferência para 
Ciências Contábeis, Economia ou Administração. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Negociação, Recursos Humanos, Informática Básica, 
Noções de Contabilidade. 



Plano de Carreira, Cargos e Salários - Técnico administrativo 

 
44 

 

Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Relações 
Humanas. 
Experiência: 1 ano em atividades administrativas e 
financeiras 
Idiomas Estrangeiros: Alemão e/ou inglês básico. 

CARGO -  ASSESSOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 
Área: Administração  
Setor: Administração e Finanças 
Superior hierárquico: Diretor Administrativo-Financeiro 
                                                       
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para auxiliar o Diretor 
Administrativo-Financeiro nas atividades administrativo-
financeiras da FLT. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Gerenciar, planejar, organizar e controlar o 
trabalho e a execução de todas as atividades 
administrativo-financeiras da FLT, de acordo com as 
orientações do Diretor Administrativo-Financeiro da FLT; 

2. Coordenar a manutenção do Campus da FLT, 
zelando pela preservação, limpeza e vigilância do 
patrimônio da instituição; 

3. Auxiliar na administração de Recursos Humanos: 
pagamento da folha, deduções, plano de saúde, 
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contratações, informações para escritório de 
contabilidade, etc.; 

4. Efetuar as cotações para compras de materiais em 
geral; 

5. Assessorar o Diretor Administrativo-Financeiro no 
planejamento anual da área; 

6. Auxiliar o Diretor Administrativo-Financeiro na 
elaboração e controle do orçamento anual da FLT; 

7. Manter o controle documental do Corpo Docente 
e Técnico-Acadêmico no que se refere às atividades de 
administração de Recursos Humanos; 

8. Realizar estudos com relação à fixação de valores 
de mensalidades, taxas e emolumentos, submetendo-os 
ao Diretor Administrativo-Financeiro; 

9. Elaborar propostas e projetos diversos conforme 
solicitação do Diretor Administrativo-Financeiro; 

10. Acompanhar os serviços de apoio de 
tesouraria e contabilidade, conforme orientações do 
Diretor Administrativo-Financeiro da FLT; 

11. Acompanhar os processos de aquisição de 
equipamentos e mobiliários, acervo bibliográfico e 
materiais de apoio utilizados nos diversos setores da 
FLT; 

12. Assessorar o Diretor Administrativo-
Financeiro nas atividades de controle patrimonial, 
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ampliação, manutenção e reformas dos espaços do 
campus; 

13. Elaborar a previsão e fazer o 
acompanhamento dos custos da FLT; 

14. Controlar as contas a pagar e a receber e 
elaborar o Fluxo de Caixa; 

15. Efetuar a conciliação bancária das contas da 
FLT; 

16. Inserir informações no sistema financeiro e 
efetuar a atualização dos seus parâmetros; 

17. Elaborar minutas de contratos internos e 
externos, cartas, ofícios, comunicados, despacho de 
documentos, mala direta; 

18. Deixar elaborar sob a responsabilidade de 
profissional contábil habilitado as demonstrações 
contábeis e a escrituração dos documentos fiscais da 
FLT, sob orientação do Diretor Administrativo-
Financeiro da FLT e em trabalho conjunto com os 
tesoureiros dos órgãos da Mantenedora União Cristã; 

19. Preparar documentos para auditagem e 
atender à Auditoria; 

20. Participar dos órgãos e/ou comissões 
internos à FLT sempre que for indicado ou convocado 
para tal; 

21. Efetuar o lançamento e a preparação de 
toda movimentação financeira para a Contabilidade; 
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22. Encaminhar a obtenção das certidões de 
regularidade fiscal e para-fiscal junto às Fazendas 
Municipais, Estadual e Federal, bem como, encaminhar 
a comprovação do devido cumprimento das obrigações 
fiscais principais e assessórias;  

23. Auxiliar o Diretor Administrativo-Financeiro 
na administração dos aspectos operacionais relativos ao 
Plano de Carreira, Cargos e Salários da FLT; 

24. Substituir o Diretor Administrativo-
Financeiro em atividades internas quando designado 
para tal; 

25. Executar outros trabalhos afins necessários 
ao Setor ou que lhe forem solicitados pelo Diretor 
Administrativo-Financeiro da FLT. 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Superior, com preferência para 
Ciências Contábeis, Economia ou Administração. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Especialização na área contábil ou administrativa; 
Negociação, Recursos Humanos, Informática Básica. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Relações 
Humanas; Matemática financeira. 
Experiência:4 anos em atividades administrativas e 
financeiras. 
Idiomas Estrangeiros: Alemão e/ou inglês básico. 
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CARGO - BIBLIOTECÁRIO 
Área: Acadêmica  
Setor: Biblioteca 
Superior hierárquico: Diretor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para responder pelo bom 
funcionamento e desenvolvimento da Biblioteca da FLT 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Tratar tecnicamente o acervo da biblioteca: 
classificação, catalogação e indexação; 

2. Serviços de referência; 
3. Desenvolver coleções com base na demanda, 

sugerindo incrementos ao acervo;   
4. Organizar visitas orientadas à biblioteca e 

ministrar aulas explicativas sobre o seu uso e 
funcionamento; 

5. Realizar política de aquisição; 
6. Controlar, adquirir, renovar e suspender 

assinaturas de periódicos; 
7. Participar de reuniões internas e externas e 

encontros representando a Biblioteca; 
8. Conhecer e acompanhar as atualizações dos 

softwares em uso na biblioteca; 
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9. Supervisionar o trabalho dos demais profissionais 
da biblioteca; 

10. Preparar os relatórios de acervo da 
biblioteca; 

11. Responder pelo funcionamento do serviço 
de fotocópias; 

12. Manter articulação permanente com o 
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, com os 
responsáveis pelos órgãos internos, com os docentes e 
os discentes dos cursos; 

13. Participar dos órgãos e/ou comissões 
internos à FLT sempre que for indicado ou convocado 
para tal; 

14. Administração e organização da biblioteca;   
15. Orientação e normalização: normas de 

documentação da ABNT; 
16. Organização de eventos culturais na 

biblioteca; 
17. Executar outros trabalhos afins, necessários 

ao Setor e à FLT. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDA 
 
Escolaridade Básica: Superior em Biblioteconomia, com 
registro no órgão de classe. 
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Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Informática básica, softwares em uso na biblioteca. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Cursos 
de atualização profissional voltados para a área de 
biblioteconomia, tendo como preferência biblioteca 
universitária. 
Experiência: 1 ano em atividades de Biblioteca, 
incluindo estágios 
Idiomas Estrangeiros: Inglês, espanhol e alemão 
intermediários. 

 

CARGO - AUXILIAR DE BIBLIOTECA  
Área: Acadêmica 
Setor: Biblioteca 
Superior hierárquico: Bibliotecário ou, Diretor de 
Ensino, Pesquisa e Extensão                                                                                 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para auxiliar na Biblioteca 
da FLT visando seu bom funcionamento. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Atender aos usuários, prestar informações, 
auxiliar na consulta, fornecer e receber materiais do 
acervo; 
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2. Organizar acervo; 
3. Etiquetar acervo; 
4. Controlar a data de devolução dos empréstimos, 

emitir documento de multas e recuperar, junto aos 
alunos, obras cedidas e não devolvidas; 

5. Realizar estatística diária de empréstimos e 
balanço anual; 

6. Carimbar material adquirido para Biblioteca, 
confeccionar e afixar bolsos e fichas; 

7. Realizar serviço de fotocópia quando solicitado; 
8. Atender às necessidades do Laboratório de 

Informática; 
9. Assessorar o Bibliotecário no cumprimento de 

suas atribuições; 
10. Participar dos órgãos e/ou comissões 

internos à FLT sempre que for indicado ou convocado 
para tal; 

11. Executar outros trabalhos que lhe forem 
solicitados pelo Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
bem como atividades afins necessárias ao Setor e a FLT.  
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Ensino Médio completo. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Informática básica. 
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Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Técnicas 
de Atendimento, Relações Humanas. 
Experiência:Não Exigida experiência anterior. 
Idiomas Estrangeiros: Não exigidos. 

 

CARGO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Área: Administração  
Setor:  Recepção 
Superior hierárquico: Diretor Administrativo-Financeiro 
                                                                                  
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para auxiliar nas 
atividades administrativas, financeiras e de recepção e 
organização geral da FLT. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Realizar o atendimento telefônico da FLT; 
2. Prestar atendimento de balcão ao público em 

geral, prestando informações aos docentes, discentes, 
funcionários e o público externo, encaminhando-os aos 
demais setores da FLT, se for o caso; 

3. Emitir recibos e controlar os recebimentos 
efetuados; 

4. Controlar o caixa das movimentações ocorridas na 
própria FLT; 
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5. Encaminhar o envio e recepção das 
correspondências; 

6. Organizar as salas para os cursos; 
7. Efetuar cotações de materiais de escritório, 

supermercado, limpeza e outros, solicitar e manter sob 
controle os produtos e utensílios adquiridos; 

8. Organizar os alojamentos utilizados por 
professores, alunos e outras pessoas ligadas à FLT: 
chaves, limpeza, etc.; 

9. Providenciar a preparação e serviço do café; 
10. Auxiliar o Assistente (ou o Gerente) 

Administrativo-Financeiro nos lançamentos contábeis; 
11. Organizar, sob incumbência do Assistente 

(ou Gerente) Administrativo-Financeiro, os contratos de 
prestação de serviços educacionais e de moradia; 

12. Acompanhar e orientar a limpeza da 
Administração Geral; 

13. Organizar compromissos da Direção Geral, 
dispondo horários de reuniões, entrevistas e 
solenidades, especificando os dados pertinentes e 
fazendo as necessárias anotações em agendas, 
lembrando-lhe e facilitando-lhe o cumprimento das 
obrigações assumidas; 

14. Recepcionar e orientar as pessoas que se 
dirigem à Direção Geral; 
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15. Organizar e manter arquivo privado de 
documentos pertinentes ao Setor; 

16. Providenciar a organização da sala da 
Direção Geral, quando da realização de reuniões ou 
recebimento de visitas, e prestar o apoio necessário; 

17. Manter cadastro de endereços para facilitar 
o envio das correspondências; 

18. Auxiliar na divulgação dos cursos da FLT;  
19. Participar dos órgãos e/ou comissões 

internos à FLT sempre que for indicado ou convocado 
para tal; 

20. Preparar o despacho da correspondência e 
das questões pertinentes ao serviço de bancos da FLT; 

21. Executar outros trabalhos afins necessários 
ao Setor e à FLT e exercer as atividades que lhe forem 
solicitadas pelo Diretor Administrativo-Financeiro e pelo 
Diretor Geral. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: 2º grau completo. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Informática básica. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Técnicas 
de Atendimento, Relações Humanas. 
Experiência:6 meses em atividades administrativas. 
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Idiomas Estrangeiros: Não exigidos. 

 

CARGO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
Área: Administração 
Setor: Serviços Gerais 
Superior hierárquico: Administrativo-Financeiro 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para executar a 
higienização e limpeza nas dependências da FLT. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Fazer a limpeza nas dependências da FLT; 
2. Fazer a limpeza e higienização dos sanitários; 
3. Limpar e lustrar móveis dos escritórios; 
4. Fazer a limpeza das janelas e pisos e passar cera; 
5. Auxiliar nos trabalhos de organização de salas de 

aula e de outras dependências conforme solicitado; 
6. Executar outros trabalhos afins necessários ao 

Setor e à FLT, atendendo as solicitações do Diretor ou 
do Assessor Administrativo-Financeiro da FLT. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Ensino Fundamental (Primeiro 
Grau). 
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Cursos Complementares como Pré-Requisitos: Não 
exigidos 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: 
Higienização de Ambientes, Relações Humanas, Boas 
Maneiras. 
Experiência: Não exigida experiência anterior. 
Idiomas Estrangeiros: Não exigidos. 

 

CARGO: VIGILANTE 
Área:  Administração   
Superior hierárquico: Diretor Administrativo-Financeiro                                                                                  
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para zelar pela integridade 
do patrimônio da FLT. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Realizar rondas noturnas nas dependências da FLT 
no Campus;  

2. Tomar providências em caso de ocorrência 
urgente e avisar o Assessor ou o Diretor Administrativo-
Financeiro sobre as eventuais irregularidades 
constatadas; 

3. Verificar e regularizar, nas rondas, se as luzes 
estão apagadas, se as portas estão trancadas, 
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vazamentos de água, presença de pessoas estranhas, 
etc.; 

4. Abrir, fechar e cuidar da luz e do bom uso dos 
recintos da FLT e do Campus; 

5. Zelar pela proteção dos moradores do Campus, 
mantendo um bom relacionamento com eles, 
informando visitantes sempre que necessário; 

6. Executar outros trabalhos afins necessários ao 
Setor ou que lhe forem solicitados pelo Diretor 
Administrativo-Financeiro da FLT. 

7. Obs.: O Vigilante uniformizado exerce sua função 
de forma passiva, sem arma de fogo. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Ensino Fundamental, 
preferencialmente, completo. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Vigilância. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Cursos 
na área de vigilância. 
Experiência: 1 ano. 
Idiomas Estrangeiros: Não exigidos. 
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CARGO - ASSESSOR DE MARKETING 
Área: Administração 
Setor:  Marketing 
Superior hierárquico: Diretor Administrativo-Financeiro 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo existe para divulgar a instituição 
e seus serviços de ensino, pesquisa e extensão na 
comunidade local, estadual, nacional e, se for o caso, 
internacional.    
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Contribuir com uma perspectiva de marketing às 
deliberações da diretoria da FLT sobre o planejamento 
do futuro da instituição; 

2. Reunir dados sobre tamanho e segmentos de 
mercado, tendências e dinâmica comportamental; 

3. Conduzir estudos sobre necessidades, 
percepções, preferências e satisfações de públicos 
específicos; 

4. Assessorar o planejamento, promoção e 
lançamento de novos programas educacionais.  

5. Assessorar o desenvolvimento de campanhas de 
comunicação e promoção; 

6. Avaliar a viabilidade de novas propostas 
acadêmicas do ponto de vista de marketing;  
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7. Aconselhar, auxiliar a encontrar e implantar 
soluções sobre recrutamento de novos alunos;  

8. Aconselhar, auxiliar a encontrar e implantar 
soluções para questões relacionadas com a satisfação 
dos alunos matriculados; 

9. Executar as atividades inerentes ao setor de 
marketing, em especial aquelas ligadas ao marketing 
interno e externo à instituição;  

10. Reunir funcionários e pequenos grupos na 
faculdade para expor a política de serviços e identificar 
problemas; 

11. Priorizar as várias solicitações de serviços, 
conforme seus efeitos de longo prazo, potencial de 
redução de custos, exigências de tempo, facilidade de 
realização, custo envolvido e urgência; 

12. Preparar orçamentos para 
acompanhamento dos trabalhos de marketing; 

13. Elaborar os materiais de divulgação da 
instituição e responsabilizar-se pela manutenção e 
atualização do site da FLT;  

14. Participar dos órgãos e/ou comissões 
internos à FLT sempre que for indicado ou convocado 
para tal; 

15. Assumir as atribuições relativas a um 
auxiliar de informática, na ausência de uma pessoa 
contratada para tal finalidade; 
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16. Coordenar as atividades das pessoas que 
atuam no telemarketing da FLT, em conjunto com a 
Secretaria Acadêmica, zelando pelo planejamento de 
ações, treinamento e monitoramento das atividades 
realizadas; 

17. Executar outros trabalhos afins necessários 
ao Setor ou que lhe forem solicitados pelo Diretor 
Administrativo-Financeiro da FLT. 

 
QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 

 
Escolaridade Básica: Curso Superior de Administração 
ou Marketing. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Especialização em Marketing. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Relações 
Humanas. 
Experiência: 1 ano. 
Idiomas Estrangeiros: Inglês - nível intermediário 

 

CARGO - AUXILIAR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
Área: Administração  
Setor: Serviços Gerais 
Superior hierárquico: Diretor Administrativo-Financeiro 
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DEFINIÇÃO: Este cargo existe para atender às 
necessidades de manutenção, conservação e demais 
serviços de apoio da FLT. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 
1. Executar os serviços de jardinagem e cuidar da 
arrumação e do uso correto dos pátios e demais áreas 
externas da FLT; 
2. Executar serviços de manutenção hidráulica, elétrica, 
de pintura e de carpintaria conforme as demandas das 
dependências das FLT; 
3. Transferir móveis de sala de aula e outros, conforme 
as necessidades; 
4. Zelar pela conservação e bom funcionamento dos 
equipamentos utilizados na jardinagem e demais 
serviços; 
5. Auxiliar nos serviços de limpeza e arrumação de salas 
de aula; 
6. Auxiliar na manutenção do patrimônio das instalações 
físicas e dos bens móveis da FLT; 
7. Executar outros trabalhos afins necessários ao Setor e 
atender as solicitações do Diretor e/ou do Assessor 
Administrativo-Financeiro da FLT; 

 
QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
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Escolaridade Básica: Ensino Fundamental (Primeiro 
grau). 
Cursos Complementares Como Pré-Requisitos: 
Habilidades básicas de carpinteiro, encanador, 
jardineiro, eletricista, mecânico. 
Cursos Complementares De Aperfeiçoamento: 
Eletricidade Básica. 
Experiência:12 meses em serviços de jardinagem e 
manutenção geral. 
Idiomas Estrangeiros: Não exigidos. 

 

CARGO - SECRETÁRIA DA DIREÇÃO GERAL  
Área:  Direção Geral  
Setor: Direção Geral 
Superior hierárquico: Diretor Geral 
 
DEFINIÇÃO: Este cargo visa secretariar as atividades da 
Direção Geral da FLT, visando facilitar e agilizar o seu 
processo de trabalho. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Controlar, redigir e expedir cartas, ofícios ou 
outros documentos, por solicitação do Diretor Geral ou 
necessidade existente; 
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2. Abrir e protocolar a correspondência recebida 
pela Direção Geral; 

3. Organizar compromissos da Direção Geral, 
dispondo horários de reuniões, entrevistas e 
solenidades, especificando os dados pertinentes e 
fazendo as necessárias anotações em agendas, 
lembrando-lhe e facilitando-lhe o cumprimento das 
obrigações assumidas; 

4. Recepcionar e orientar as pessoas que se dirigem 
à Direção Geral; 

5. Organizar e manter arquivo privado de 
documentos pertinentes ao Setor; 

6. Providenciar a organização da sala da Direção 
Geral, quando da realização de reuniões ou recebimento 
de visitas, e prestar o apoio necessário; 

7. Participar dos órgãos e/ou comissões internos à 
FLT sempre que for indicado ou convocado para tal; 

8. Secretariar as reuniões do CTA, CEPE e Diretoria, 
por incumbência do Diretor Geral; 

9. Manter cadastro de endereços para facilitar o 
envio das correspondências; 

10. Executar outros trabalhos afins necessários 
ao Setor e a FLT. 
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QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 
Escolaridade Básica: Superior completo em Secretariado 
Executivo. 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Informática básica, domínio pleno do idioma nacional. 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: 
Atendimento, Relações Humanas, atualização em 
Secretariado. 
Experiência: 1 ano como secretária ou em serviços afins. 
Idiomas Estrangeiros: Inglês e alemão, nível 
intermediário. 

CARGO -  OFFICE BOY/GIRL 
Área: Administrativa 
Setor: Administração e finanças 
Superior hierárquico: Assessor Administrativo-
Financeiro 
 
DEFINIÇÃO: Esse cargo visa realizar o serviço bancário e 
as compras dos produtos e materiais de expediente 
utilizados nos diversos setores da FLT. 
 
FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

1. Realizar os serviços junto aos bancos, sob 
coordenação do Assessor Administrativo-Financeiro; 
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2. Realizar as compras dos produtos e materiais de 
expediente usados na FLT; 

3. Efetuar pagamentos e cobranças; 
4. Fazer o serviço de correio, levando e buscando a 

correspondência institucional; 
5. Realizar as demais atividades inerentes à função, 

ou que lhe forem solicitadas pelo Assessor ou pelo 
Diretor Administrativo-Financeiro da FLT. 
 

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS 
 

Escolaridade Básica Ensino Médio 
Cursos Complementares como Pré-Requisitos: 
Atendimento 
Cursos Complementares de Aperfeiçoamento: Não 
exigidos 
Experiência: 
Idiomas Estrangeiros: Não exigidos 
 
 


