
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: BIÓLOGO 
 
CÓDIGO CBO: 2211- 05 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

ESCOLARIDADE: Curso superior em Biologia 
OUTROS: 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho competente. Lei n° 6.684, 
de 03 de setembro de 1979  regulamenta a Profissão de Biólogo.  

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, 
biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; organizar 
coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades de educação 
ambiental; realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de análises 
clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

Estudar seres vivos: 
Estudar a origem, função, estrutura, genética e evolução dos seres vivos; estudar relação 
dos seres vivos e ambientes; estudar ciclos de vida e os aspectos bioquímicos, biofísicos 
e moleculares. 

Desenvolver pesquisa em biologia, biologia molecular, biotecnologia, ambiental e 
epidemiologia: 

Elaborar diagnóstico para desenvolvimento de pesquisas; analisar dados e resultados de 
pesquisas; divulgar informações sobre projetos; aplicar resultados de pesquisas; 
documentar as pesquisas. 

Inventariar biodiversidade: 
Delimitar área de amostragem: realizar levantamentos nos diferentes biomas; analisar a 
distribuição espacial e temporal; quantificar espécies; classificar amostras; elaborar banco 
de dados. 

Organizar coleções biológicas: 
Preparar material para coleções; montar e manter coleções biológicas, criadouro, bancos 
de material biológico; assessorar tecnicamente museus e exposições temáticas. 

Manejar recursos naturais: 
Manejar espécies silvestres e exóticas, recursos florestais, pesqueiros e recursos 
hídricos; estabelecer medidas de manejo e de conservação de recursos naturais 
renováveis; desenvolver projetos de reflorestamento, programas de controle de pragas, 
doenças, parasitas e vetores; elaborar e executar projetos de desenvolvimento 
sustentável. 

Desenvolver atividades de educação ambiental: 
Organizar oficinas, cursos e palestras; desenvolver projeto para manejo de lixo doméstico, 
industrial e hospitalar; organizar atividades sobre higiene, educação sanitária e 
degradação ambiental; desenvolver atividades de integração do homem com a natureza; 



organizar atividades de reciclagem de materiais; prestar informações sobre conservação 
de recursos naturais; desenvolver projetos de reaproveitamento de água servida; divulgar 
informações sobre qualidade da água de abastecimento; elaborar materiais de divulgação 
de educação ambiental; elaborar projetos de educação ambiental; orientar junto a 
sociedade trabalhos de manejo, preservação e conservação. 

Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais: 
Coletar e analisar amostras; realizar ensaios; identificar e classificar espécies; elaborar 
relatórios técnicos; emitir laudos de diagnósticos; interpretar variáveis bióticas e abióticas. 

Realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas: 
Preparar amostras para análise; operar instrumentos e equipamentos de análise; realizar 
exames; controlar qualidade do processo de análise; interpretar resultados de análises; 
emitir laudos de análises. 

Utilizar recursos de informática. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 

 


