
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

OFÍCIO CIRCULAR N° 19/2003 – PRAd 
(Processo n° 419/87 – RUNESP) 
 
 

São Paulo, 26 de setembro de 2003. 
 
 
 

Assunto: Admissão na função de confiança de 
Assessor Administrativo I e II 

 
 
Senhor Diretor, 
 
 

Tem o presente a finalidade de informar que a função de Assessor Administrativo I e 
II deverá ser provida, preferencialmente, por servidor pertencente ao quadro de pessoal da 
Universidade. 

Apesar de existir orientação que determina que a autoridade competente para 
proceder admissão de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UNESP é o Diretor da 
Unidade Universitária, toda solicitação para provimento das funções de assessor 
Administrativo I e II deverá ser encaminhada ao Magnífico Reitor, por meio de processo de 
admissão cuja instrução processual consta no Manual de Procedimentos de Recursos 
Humanos, para admissão em função de confiança. 
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Uma vez autorizado o provimento pelo Magnífico Reitor, caberá ao Pró-Reitor de 
Administração na Reitoria, Presidente do Grupo Administrativo na Administração Geral do 
Campus de Bauru e Botucatu e Diretor na Unidade Universitária, expedir o competente ato. 

Deverão ser utilizados os seguintes códigos/índice de gratificação de representação: 
 

 
 
 

Função Código Índice de GR 
Assessor Administrativo I 6407 20,0% 
Assessor Administrativo II 6408 23,5% 

 
Do conteúdo deste Ofício deverão tomar ciência a Divisão Técnica Administrativa e a 

Área de Recursos Humanos. 
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria protestos de 

consideração e apreço. 
 

Atenciosamente, 
 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

ROBERTO RIBEIRO BAZILLI 
Pró-Reitor 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO I 
 
SUMÁRIA 
 
_ Assessorar, no âmbito administrativo o superior imediato e a área de atuação, emitindo 
informações, analisando dados, recepcionando pessoas, controlando e analisando 
processos, máquinas e equipamentos, com vistas a assegurar o eficiente funcionamento 
da área de atuação. 
 
DETALHADA 
– Auxiliar no planejamento, organização, análise e controle dos serviços administrativos. 
– Organizar, condensar, interpretar e elaborar dados, quadros, levantamentos 

estatísticos, documentos e gráficos, entre outros. 
– Analisar processos e documentos, elaborando informações, ofícios, despachos e outros 

atos. 
– Manter a ordem e atualização de fichários, documentos, legislações, entre outros, com 

vistas a agilização dos trabalhos e a eficiente prestação de informações. 
– Organizar agenda de compromissos do superior imediato, bem como acompanhar a 

realização de reuniões, procedendo convocações e outros atos que envolvam toda a 
realização das mesmas. 
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– Realizar coleta de dados e informações, com vistas a manutenção de registro de 
informações. 

– Auxiliar na coordenação e orientação das atividades administrativas. 
– Redigir cartas, circulares e outros atos oficiais. 
– Atender ao público e recepcionar pessoas, efetuando e recebendo ligações telefônicas, 

prestando informações, anotando e transmitindo recados, encaminhando pessoas. 
– Receber, registrar, controlar e distribuir processos, correspondências e outros 

documentos, bem como responsabilizar-se por todo o fluxo de material de consumo, da 
área de atuação, desde a solicitação, até a estocagem segura. 

– Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 
equipamentos utilizados na área de atuação, solicitando reparos, controlando a entrega 
e o recebimento dos mesmos e procedendo a verificação dos serviços realizados. 

– Providenciar passagens, veículos, diárias, reservas em geral, em caso de viagem a 
serviço dos servidores da área de atuação. 

– Digitar, datilografar e revisar os trabalhos realizados. 
– Operar máquinas e equipamentos necessários à execução de tarefas, cuidando do bom 

uso e reabastecimento, se pertencente à área de atuação. 
– Dar suporte administrativo na realização de eventos e outras atividades específicas. 
– Manter o superior imediato informado sobre o andamento/fases das atividades em 

desenvolvimento, bem como dos resultados obtidos. 
– Manter intercâmbio com outros órgãos e/ou profissionais especializados. 
– Zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos e materiais peculiares ao 

trabalho, bem como dos locais. 
– Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
Escolaridade 
 
Ensino Médio Completo 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 
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DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO II 
 
SUMÁRIA 
 
– Assessorar, tecnicamente no âmbito administrativo o superior imediato e a área de 

atuação, emitindo pareceres, informações, analisando e compilando dados, 
recepcionando e encaminhando pessoas, controlando e analisando processos, 
máquinas e equipamentos, com vistas a assegurar o eficiente funcionamento da área 
de atuação. 

 
DETALHADA 
– Prestar assessoria técnica em assuntos relativos a área de atuação. 
– Assessorar no planejamento, organização, análise e controle dos serviços 

administrativos. 
– Organizar, condensar, interpretar e elaborar pareceres técnicos, planilha de dados, 

quadros, levantamentos estatísticos, documentos e gráficos, entre outros. 
– Analisar, emitindo pareceres técnicos, processos, documentos, informações, ofícios, 

despachos e outros atos. 
– Manter a ordem e atualização de fichários, documentos, legislações, entre outros, com 

vistas a agilização dos trabalhos e a eficiente prestação de informações. 
– Agendar contatos profissionais. 
– Realizar coleta de dados e informações, com vistas a manutenção de registro de 

informações. 
– Assessorar tecnicamente a coordenação e orientação de atividades administrativas. 
– Redigir cartas, circulares e outros atos oficiais, bem como desenvolver estudos e 
– levantamentos. 
– Atender ao público e recepcionar e encaminhando pessoas, efetuando e recebendo 

ligações telefônicas, prestando informações, anotando e transmitindo recados, 
encaminhando pessoas. 

– Solicitar providências para emissão de passagens, reserva de veículos e diárias em 
caso de viagem a serviço dos servidores da área de atuação. 

– Digitar, datilografar e revisar tecnicamente os trabalhos realizados. 
– Operar máquinas e equipamentos necessários à execução de tarefas, cuidando do bom 

uso e reabastecimento, se pertencente à área de atuação. 
– Dar suporte técnico e administrativo na realização de eventos e outras atividades 

específicas. 
– Manter o superior imediato informado sobre o desenvolvimento dos trabalhos e os 

resultados alcançados. 
– Realizar consultas e visitas técnicas junto à órgãos internos e externos à Universidade. 
– Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre sua 

especialização. 
– Manter intercâmbio com outros órgãos e/ou profissionais especializados. 
– Zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos e materiais peculiares ao 

trabalho, bem como dos locais. 
– Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 
ESPECIFICAÇÃO 
Escolaridade 
 
Diploma de Nível Superior compatível com a área de atuação. 

 




