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APRESENTAÇÃO 

 

Em 12 de março de 2013, foi formalmente criado, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), o Núcleo de Análises Econômicas 

(NAEC), setor vinculado à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN). 

O NAEC tem a função primordial de desenvolver estudos econômicos, especialmente 

no âmbito do Estado de Sergipe, os quais, aliados às análises das informações 

internas ao IFS, resultem em informações técnicas balizadoras das decisões de 

expansão deste Instituto.  

Nesse contexto, mais especificamente no que diz respeito ao processo de 

expansão, ampliação, interiorização e consolidação da rede de Institutos Federais, 

propomos um Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe que retrate 

a situação das profissões no mercado de trabalho, de forma a nortear a oferta de 

cursos voltados ao mundo do trabalho, bem como orientar a demanda daquelas 

pessoas que decidam em fazer determinado curso com vistas a um mercado de 

trabalho promissor. 

Com o intuito de contribuir para a disseminação dessas informações ao público 

externo, o Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018 está 

disponível para livre acesso no site do IFS, através do endereço < www.ifs.edu.br/naec 

>. 

Importante enfatizar que as opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e 

exclusiva responsabilidade do autor, não exprimindo, necessariamente, o ponto de 

vista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. É permitida 

a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A escolha entre iniciar um curso superior ou um curso técnico, de continuar no 

curso escolhido ou de fazer um novo curso, de se especializar em uma área e não em 

outra, de continuar na profissão ou de buscar novos rumos, de migrar de uma região 

para outra a procura de melhores oportunidades de trabalho, de voltar o conhecimento 

da sua área para a agricultura ou para a indústria, de estudar ou não estudar, são 

realizadas, geralmente, mediante um conjunto de fatores que diferem de pessoa para 

pessoa, mas que geralmente estão diretamente relacionados à própria expectativa 

profissional.  

Vocação; satisfação pessoal; afinidade com determinada área de 

conhecimento; influência da família, de amigos e da mídia; compatibilidade do 

conhecimento com a dificuldade de conquistar uma vaga em determinada instituição 

de ensino; realidade social e econômica; ascensão social e econômica; facilidade de 

conseguir emprego; condições de trabalho; quantidade de profissionais empregados; 

jornada de trabalho; salários; enfim, são muitos os fatores que influenciam a demanda 

das pessoas por diferentes modalidades de ensino e de cursos, mas frequentemente 

o mais importante deles é o próprio mercado de trabalho, que, por sua vez, também 

apresenta destacada influência na oferta dos cursos por parte das instituições de 

ensino. 

É nesse particular que o Núcleo de Análises Econômicas (NAEC) do Instituto 

Federal de Sergipe (IFS) divulga o Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em 

Sergipe - 2018, com o objetivo de retratar a situação das profissões no mercado de 

trabalho – não com um fim em si mesmo – mas para que sirva de subsídio à tomada 

de decisões que impactem a vida das pessoas e das instituições.
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2 METODOLOGIA 
 

 

As profissões elencadas no Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em 

Sergipe são aquelas divulgadas pelo Ministério do Trabalho (MTE) por meio da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que identifica as ocupações no 

mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e 

domiciliares. A descrição das profissões é aquela expressamente constante da própria 

CBO1, e os dados dos vínculos ativos de cada profissão foram extraídos da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), do MTE, e refletem as relações de emprego 

formal, estabelecidas por meio de trabalho remunerado. Nesse particular, são 

consideradas como vínculos ativos as relações de trabalho dos celetistas, dos 

estatutários, dos trabalhadores regidos por contratos temporários, por prazo 

determinado, e dos empregados avulsos, quando contratados por sindicatos. Cabe 

ressaltar que o número de vínculos ativos difere do número de pessoas empregadas, 

uma vez que o indivíduo pode estar acumulando, na data de referência, mais de um 

emprego. A remuneração média é definida como a média aritmética das 

remunerações individuais mensais, no período vigente do ano de referência. Integram 

essa remuneração os salários, ordenados, vencimentos, honorários, vantagens, 

adicionais, gratificações etc. Está excluída a remuneração do 13º salário (BRASIL, 

2010).  Os dados do Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018 

revelam os vínculos ativos em 31 de dezembro de 2016. As cores nos mapas são 

distribuídas de acordo com o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.mtecbo.gov.br 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 10 a 19 profissionais 

 20 a 49 profissionais 

 50 a 99 profissionais 

 100 a 499 profissionais 

 ≥ 500 profissionais 
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Para contribuir com a orientação espacial, o mapa de Sergipe pode ser 

observado abaixo: 

 

 

 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               11 

Profissionais da Biotecnologia 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Bioengenheiro 
Biotecnologista 
Geneticista 

O trabalho é exercido em ambientes fechados e controlados de laboratórios 
de serviços e pesquisa na área de saúde e em complexos hospitalares de 
excelência, na fabricação de equipamentos e instrumentos, de produtos 
químicos e biotecnológicos, produtos agrícolas e de pecuária e serviços 
relacionados. O trabalhador está sujeito a ruídos, a baixas temperaturas, a 
riscos biológicos e de manipulação de substâncias tóxicas e a radiações. As 
atividades são supervisionadas ocasionalmente. Os profissionais trabalham, 
majoritariamente, na condição de trabalho assalariado. O horário de trabalho 
é diurno e, eventualmente, há plantões em turno, no caso de laboratórios de  
pesquisa. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Manipulam material genético, sintetizando sequências de DNA, 
construindo vetores, modificando genes “in vivo” e “in vitro”, manipulando 
expressão gênica e gerando organismos geneticamente modificados. 
Analisam genoma, sequenciando-o, identificando genes e marcadores 
genéticos; aplicam técnicas de reprodução e multiplicação de 
organismos; produzem compostos biológicos e desenvolvem 
equipamentos, dispositivos e processos de uso biológico. Elaboram 
projetos de pesquisa em biotecnologia e bioengenharia. 

 

Manipular material genético 

Analisar genoma 

Aplicar técnicas de reprodução e multiplicação de organismos 

Produzir compostos biológicos 

Desenvolver equipamentos, dispositivos e processos de uso biológico 

Elaborar projetos de pesquisa em biotecnologia e bioengenharia 

Divulgar informações 

Comunicar-se 

Demonstrar competências pessoais 

 

 

Formação e experiência 
Essas ocupações são exercidas por pessoas com formação universitária, 
geralmente pós-graduadas, após três ou quatro anos de exercício 
profissional, sob supervisão ocasional de profissional experimentado nas 
áreas de bioengenharia, biotecnologia e genética. Por tratar-se de área 
multidisciplinar, as formações que dão acesso à profissão são variadas, 
tais como ramos de engenharia que atuam na fabricação de 
equipamentos e na produção de materiais, biologia, medicina, 
bioquímica, agronomia, veterinária, zootecnia, dentre outras. 
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Profissionais da Biotecnologia 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 10 profissionais 

Homens 4 R$ 3.535,68 

Mulheres 7 R$ 3.255,36 

Total 11 R$ 3.357,29 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 11 R$ 3.357,29 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 11 R$ 3.357,29 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais da Metrologia 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Pesquisador em metrologia 
Especialista em calibrações metrológicas 
Especialista em ensaios metrológicos 
Especialista em instrumentação metrológica 
Especialista em materiais de referência metrológica 

Esses trabalhadores atuam em áreas de pesquisa e desenvolvimento, 
fabricação de máquinas e equipamentos, aparelhos e materiais, 
equipamentos de instrumentação e outras atividades empresariais. São 
empregados com carteira assinada, com supervisão ocasional e trabalham 
em equipe multidisciplinar, em ambiente fechado e em horário diurno. 
Eventualmente, são consultores. Podem passar longos períodos em posições 
desconfortáveis e expostos a materiais tóxicos, radiação, agentes físicos, 
químicos e biológicos e produtos inflamáveis. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam calibrações, ensaios e medições, asseguram rastreabilidade à 
medição, produzem padrão e materiais de referência, realizam pesquisa 
e desenvolvimento em metrologia; projetam, gerenciam e avaliam 
laboratórios de metrologia. Elaboram documentos técnicos e disseminam 
conhecimentos metrológicos. 

 

Realizar calibrações, ensaios e medições 

Assegurar rastreabilidade da medição 

Produzir padrão e materiais de referência 

Realizar pesquisa e desenvolvimento em metrologia 

Projetar laboratórios de metrologia 

Gerenciar laboratórios de metrologia 

Avaliar laboratórios de metrologia 

Elaborar documentos técnicos 

Disseminar conhecimentos 

 

Formação e experiência 
Para ingressar nessas ocupações, requer-se curso superior completo em 
física, engenharia, engenharia têxtil, administração, dentre outros, 
seguido de curso de especialização em metrologia com duração entre 
duzentas e quatrocentas horas-aula. O exercício pleno das atividades 
ocorre após um a dois anos de experiência. Para o pesquisador em 
metrologia, o pleno desempenho ocorre após quatro ou cinco anos de 
experiência. 
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Profissionais da Metrologia 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

Homens 2 R$ 4.035,22 

Mulheres 0 - 

Total 2 R$ 4.035,22 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 6.047,96 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 1 R$ 2.022,48 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 4.035,22 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros de Controle e Automação, Engenheiros Mecatrônicos e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro mecatrônico 
Engenheiro de controle e automação 
Engenheiro de automação, engenheiro de controle, engenheiro de 
instrumentação 
Tecnólogo em mecatrônica 
Tecnólogo em mecatrônica industrial 
Tecnólogo em automação industrial 
Tecnólogo em automação 

Trabalham no setor industrial, em especial indústrias de transformação, tais 
como automotiva, aeronáutica e siderúrgica e na fabricação de máquinas e 
equipamentos. Geralmente são as empresas de médio e grande porte que 
absorvem esse tipo de mão de obra especializada. São empregados 
assalariados e trabalham sem supervisão. Trabalham em equipes intra e 
multidisciplinares, em ambiente fechado, predominantemente em horários 
diurnos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Elaboram, implementam, desenvolvem, aperfeiçoam sistemas, 
processos e equipamentos automatizados. Testam, realizam a 
manutenção e assessoram a comercialização dos mesmos. Elaboram 
documentação técnica e coordenam atividades de trabalho na área de 
mecatrônica. 

 

Elaborar projetos de sistemas e equipamentos automatizados 

Implementar sistemas e equipamentos automatizados 

Desenvolver sistemas e processos 

Aperfeiçoar sistemas e equipamentos automatizados 

Testar sistemas e equipamentos automatizados 

Realizar manutenção em sistemas e equipamentos automatizados 

Assessorar comercialização de sistemas e equipamentos automatizados 

Elaborar documentação técnica 

Coordenar atividades de trabalho 

 

Formação e experiência 
Para o exercício da ocupação de engenheiro requer-se formação 
superior em engenharia de controle e automação ou mecatrônica e com 
registro no CREA. No caso dos tecnólogos, exige-se curso de tecnologia 
em controle e automação ou mecatrônica, também com registro no 
CREA. Trata-se de uma formação híbrida, tendo como base a 
engenharia mecânica que se integra com conhecimentos de eletrônica, 
robótica, informática e sistemas de automação. Há também oferta de 
cursos pós-universitários. 
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Engenheiros de Controle e Automação, Engenheiros Mecatrônicos e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 5 profissionais 

 10 profissionais 

Homens 15 R$ 6.681,26 

Mulheres 3 R$ 11.236,92 

Total 18 R$ 7.440,54 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 1 R$ 20.289,45 

Indústria de Transformação 9 R$ 6.473,72 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1 R$ 7.691,93 

Construção Civil 1 R$ 2.492,45 

Comércio 1 - 

Serviços 4 R$ 10.642,57 

Administração Pública 1 R$ 2.622,12 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 1 R$ 2.622,12 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 14 R$ 7.053,38 

Entidades sem Fins Lucrativos 3 R$ 10.853,43 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Pesquisadores das Ciências Biológicas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Pesquisador em biologia ambiental 
Pesquisador em biologia animal 
Pesquisador em biologia de microorganismos e parasitas 
Pesquisador em biologia humana 
Pesquisador em biologia vegetal 

Trabalham em empresas e instituições de pesquisas públicas ou privadas e 
em universidades, nas áreas de saúde humana, animal e vegetal e em 
pesquisa e desenvolvimento. O trabalho é desenvolvido, na maioria das 
vezes, em equipe multidisciplinar, com supervisão ocasional. Essas equipes 
são da própria instituição (intrainstitucionais) ou, dependendo do projeto, 
podem ser formadas por participantes vinculados a mais de uma instituição 
(interinstitucionais). O vínculo de trabalho mais frequente é o de assalariado 
com carteira assinada. Trabalham em horários regulares e podem estar 
expostos aos efeitos de materiais tóxicos, radiação e risco biológico. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Os profissionais desta família desenvolvem atividades de pesquisa em 
ciências biológicas, elaboram projetos, coordenam equipes, coletam, 
tratam e analisam material biológico, dados e informações, geram 
conhecimentos, métodos e técnicas e divulgam resultados de pesquisa. 
Podem prestar serviços de assessoria e consultoria técnica e científica, 
como também podem dar aulas, planejar cursos e eventos científicos. 

 

Elaborar projetos de pesquisa em ciências biológicas 

Divulgar resultados de pesquisa em ciências biológicas 

Coordenar pesquisas em ciências biológicas 

Prestar assessoria e consultoria técnica e científica em ciências biológicas 

Planejar aulas, cursos e eventos científicos 

Comunicar-se 

 

 

 

Formação e experiência 
As ocupações requerem do profissional o curso superior completo, bem 
como cursos de pós-graduação e especialização, principalmente em 
ciências biológicas e áreas afins. É comum o ingresso e a progressão na 
carreira por meio de concursos, no caso de pesquisadores vinculados à 
área pública. 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               18 

Pesquisadores das Ciências Biológicas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

Homens 3 R$ 8.892,97 

Mulheres 1 R$ 2.370,60 

Total 4 R$ 7.262,38 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 1.358,31 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 3 R$ 9.230,40 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 1 R$ 24.429,33 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 1.864,46 

Entidades sem Fins Lucrativos 1 R$ 891,28 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Pesquisadores das Ciências Naturais e Exatas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Pesquisador em ciências da computação e informática 
Pesquisador em ciências da terra e meio ambiente 
Pesquisador em física 
Pesquisador em matemática 
Pesquisador em química 

Os profissionais da família atuam, principalmente, em pesquisa e 
desenvolvimento e no ensino, geralmente em universidades e instituições de 
pesquisas públicas ou privadas. Desenvolvem suas atividades em equipes e 
seu vínculo de trabalho costuma ser como empregado celetista, mormente 
no setor privado, ou como estatutário no setor público. Estes profissionais 
trabalham com supervisão ocasional com jornada de trabalho diurna em 
locais fechados, sendo que o pesquisador em ciências da terra e meio 
ambiente pode trabalhar a céu aberto. No exercício de algumas das suas 
atividades, os pesquisadores em ciências da terra e meio ambiente podem 
permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos. Registra-se 
também que estes pesquisadores, juntamente com os pesquisadores da 
física e da química, eventualmente, podem estar expostos aos efeitos de 
materiais tóxicos e radiações. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Desenvolvem pesquisas científicas em ciências naturais e exatas, tais 
como computação e informática, meio ambiente, química, física e 
matemática, coletando, analisando e tratando dados físicos, químicos, 
biológicos, culturais e de fontes secundárias. Criam metodologias, 
técnicas, equipamentos e ferramentas para pesquisa com a realização 
de experimentos e a construção de modelos e teorias. Elaboram projetos 
e coordenam atividades de pesquisa, formam recursos humanos, 
disseminam conhecimentos científicos. Podem prestar serviços de 
consultoria, realizar avaliações em P&D, bem como dar aulas. 

 

Disseminar conhecimento científico 

Formar recursos humanos 

Elaborar projeto de pesquisa 

Coordenar atividades de pesquisa 

Realizar atividades de consultoria e avaliação em pesquisa e 
desenvolvimento 

 
 

Formação e experiência 
Os titulares dessas ocupações detêm escolaridade mínima de nível 
superior completo, e é comum apresentarem formação pós-universitária. 
A experiência anterior exigida pode variar conforme o local do exercício 
das ocupações, variando de um a cinco anos. Para os titulares, é 
esperada experiência na função que ultrapasse os cinco anos. É comum 
o ingresso e a progressão na carreira por intermédio de concursos, no 
caso de pesquisadores vinculados à área pública. 
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Pesquisadores das Ciências Naturais e Exatas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Pesquisador de engenharia civil 
Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) 
Pesquisador de engenharia elétrica e eletrônica 
Pesquisador de engenharia mecânica 
Pesquisador de engenharia metalúrgica, de minas e de materiais 
Pesquisador de engenharia química 

Os profissionais atuam, principalmente, em universidades públicas ou em 
centros de pesquisas vinculados a grandes empresas públicas, em diversas 
áreas, como em pesquisa e desenvolvimento, ensino, Administração Pública, 
defesa e seguridade social, siderurgia, extração de petróleo, mineração. 
Costumam trabalhar em equipes interdisciplinares compostas, muitas vezes, 
por pesquisadores de várias instituições ou empresas, com supervisão 
ocasional. Os pesquisadores em engenharia química e tecnologia, em 
particular, podem estar expostos a altas temperaturas e a materiais tóxicos. 
Seu vínculo de trabalho predominante é como empregado registrado. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Desenvolvem materiais, produtos, processos e métodos relacionados à 
engenharia e à tecnologia, projetando e especificando equipamentos, 
protótipos e plantas-piloto e testando protótipos, materiais, processos e 
parâmetros de operação de plantas piloto. Participam da qualificação, 
certificação e homologação de laboratórios e produtos. Planejam e 
executam pesquisas, gerenciam informações de C&T. Podem também 
prestar serviços de consultoria técnica, bem como dar aulas. 

 

Desenvolver materiais, produtos, processos e métodos 

Participar de atividades de qualificação, certificação e homologação 
(laboratórios, produtos etc.) 

Executar projeto de pesquisa 

Planejar projetos de pesquisa 

Identificar oportunidade de pesquisa 

Gerenciar informações de ciência e tecnologia (C&T) 

Prestar consultoria técnica 

Disseminar conhecimentos 

Comunicar-se 

 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família requerem como escolaridade mínima o superior 
completo, sendo frequente profissionais com cursos de pós-graduação e 
especialização. Normalmente são engenheiros e profissionais com 
conhecimento teórico necessário para desenvolver pesquisas em 
engenharia e tecnologia, como química, física e matemática. 
Habitualmente, os pesquisadores titulares têm, no mínimo, cinco anos de 
experiência na área. 
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Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 55 profissionais 

Homens 24 R$ 1.644,66 

Mulheres 31 R$ 726,06 

Total 55 R$ 1.126,90 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 55 R$ 1.126,90 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 1.187,50 

Entidades sem Fins Lucrativos 53 R$ 1.124,62 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Pesquisadores das Ciências da Saúde 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Pesquisador de clínica médica 
Pesquisador de medicina básica 
Pesquisador em medicina veterinária 
Pesquisador em saúde coletiva 

Atuam em pesquisa básica e experimental, em desenvolvimento 
experimental e também no ensino. Geralmente são empregados com carteira 
assinada. Trabalham predominantemente em instituições de pesquisa, em 
universidades e em grandes empresas públicas ou privadas voltadas para 
atividades da agropecuária e da saúde humana e animal. Costumam integrar 
equipe multidisciplinar de profissionais, estando submetidos a supervisão 
ocasional. No exercício das suas atividades podem estar sujeitos a exposição 
a patógenos e a material tóxico. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Os profissionais desta família desenvolvem pesquisas em ciências da 
saúde, nas áreas de clínica médica, medicina básica, medicina 
veterinária e em saúde coletiva e, para tanto, elaboram e planejam 
projetos de pesquisa, formam recursos humanos em pesquisa e 
divulgam resultados e informações. Podem prestar assistência 
comunitária, orientar políticas públicas e prestar assessorias na área das 
ciências da saúde. Podem também ministrar aulas. 

 

Divulgar resultados e informações 

Elaborar projetos de pesquisa em ciências da saúde 

Planejar projetos e pesquisas em ciências da saúde 

Capacitar recursos humanos em ciências da saúde 

Prestar serviços de extensão na área de saúde 

Comunicar-se 

 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício ocupacional requer curso superior completo na área de 
ciências da saúde, sendo frequentes as titulações de especialistas, 
mestres, doutores. O tempo mínimo de experiência em pesquisa para 
atingir a titularidade ocupacional está entre quatro e cinco anos. 
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Pesquisadores das Ciências da Saúde 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 3 R$ 2.086,93 

Total 3 R$ 2.086,93 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 1 R$ 1.760,00 

Serviços 1 R$ 3.100,80 

Administração Pública 1 R$ 1.400,00 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 1 R$ 1.400,00 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 1 R$ 1.760,00 

Entidades sem Fins Lucrativos 1 R$ 3.100,80 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Pesquisadores das Ciências da Agricultura 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Pesquisador em ciências agronômicas - pesquisador das ciências 
agrárias 
Pesquisador em ciências da pesca e aquicultura 
Pesquisador em ciências da zootecnia 
Pesquisador em ciências florestais 

Trabalham nas esferas pública e privada, em instituições de pesquisa, 
empresas e universidades, principalmente nos setores agropecuário, de 
pesca e aquicultura e silvicultura, inseridos em equipe multidisciplinar, cujos 
membros podem estar vinculados a diferentes empresas ou instituições de 
pesquisa. Na esfera privada, a relação de trabalho mais comum é com vínculo 
empregatício. Na esfera pública, o acesso é por concurso, na condição de 
celetista ou estatutário. Podem trabalhar em condições especiais, 
dependendo do projeto de pesquisa que estejam desenvolvendo, expostos 
aos efeitos de materiais tóxicos e a águas contaminadas e poluídas durante 
o exercício de algumas atividades. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Executam projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 
agricultura, pesca, aquicultura, zootecnia e ciências florestais, 
implantando experimentos e unidades de observação, acompanhando a 
execução das atividades, realizando medições, pesagens, contagens e 
diagnósticos. Organizam e analisam os dados coletados. Elaboram e 
planejam projetos de pesquisa e divulgam informações. Formam 
recursos humanos, podem prestar serviços de assessoria, de consultoria 
e ministrar aulas. 

 

Elaborar projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico 

Planejar pesquisa científica 

Divulgar informações 

Capacitar recursos humanos 

Prestar serviços, assessoria e consultoria 

Comunicar-se 

 

 

 

 

 

 

Formação e experiência 
A escolaridade mínima exigida é a formação superior completa na área, 
sendo frequente profissionais com cursos de pós-graduação. De uma 
forma geral, o ingresso na carreira pode se dar como auxiliar ou 
assistente de pesquisador, podendo alcançar a titularidade com cinco 
anos de experiência. É comum o ingresso e a progressão na carreira por 
intermédio de concursos, no caso de pesquisadores vinculados à área 
pública. 
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Pesquisadores das Ciências da Agricultura 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Pesquisadores das Ciências Sociais e Humanas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Pesquisador em ciências sociais e humanas 
Pesquisador em economia 
Pesquisador em ciências da educação 
Pesquisador em história - historiador 
Pesquisador em psicologia 

Atuam em uma grande gama de atividades econômicas, dentre as quais os 
serviços sociais e de saúde, a Administração Pública, as atividades 
recreativas, esportivas e culturais, a pesquisa e desenvolvimento, o ensino. 
Costumam trabalhar em fundações, instituições de pesquisa, universidades 
e organizações não governamentais (ONGs), empresas ou instituições 
federais, estaduais e municipais de planejamento e estatística, como 
assalariados registrados, estatutários e também como autônomos, prestando 
serviços. Desenvolvem suas atividades individualmente e em equipes 
compostas por profissionais com formação em diversas áreas do 
conhecimento. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Formulam objeto de estudo e pesquisa sobre relações humanas e sociais 
nas áreas das ciências sociais e humanas. Realizam procedimentos para 
coleta, tratamento, análise de dados e informações e disseminam 
resultados de pesquisa. Planejam e coordenam atividades de pesquisa. 
Podem dar aulas. 

 

Proceder ao tratamento, análise de dados e informações de pesquisa em 
ciências humanas e sociais 

Coletar dados e informações de ciências humanas e sociais 

Disseminar resultados de pesquisa 

Planejar atividades de pesquisa sobre relações humanas e sociais 

Coordenar atividades de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Formação e experiência 
As ocupações requerem, para o seu exercício, no mínimo o curso 
universitário completo e mestrado ou cursos de especialização nas áreas 
de conhecimento abrangidas nesta família, quais sejam: filosofia, 
história, psicologia, teologia, sociologia, antropologia, arqueologia, 
ciências políticas, educação, economia, administração, arquitetura e 
urbanismo, ciências da informação, comunicação, demografia, direito, 
museologia, planejamento urbano e regional, serviço social e turismo. É 
comum o ingresso e a progressão na carreira por intermédio de 
concursos, no caso de pesquisadores vinculados à área pública. De uma 
forma geral, considera-se que os titulares das ocupações devam ter 
desenvolvido suas atividades durante, pelo menos, três a quatro anos, 
sob supervisão de outros pesquisadores. 
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Pesquisadores das Ciências Sociais e Humanas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 7 profissionais 

Homens 3 R$ 2.544,00 

Mulheres 6 R$ 3.308,54 

Total 9 R$ 3.053,69 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 2 R$ 3.346,18 

Administração Pública 7 R$ 2.970,12 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 2.578,98 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 2 R$ 1.837,91 

Setor Público - Outros 5 R$ 3.423,01 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 1 R$ 4.113,38 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 

 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               29 

Peritos Criminais 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Perito criminal Esses profissionais atuam nas áreas ligadas à Administração Pública, defesa 
e seguridade social. São assalariados e se organizam em equipe. Trabalham 
com supervisão ocasional, em ambiente fechado, a céu aberto e em veículos. 
Seus horários de trabalho são variados. Podem ficar longos períodos em 
posições desconfortáveis, trabalhar sob pressão, (levando-os a situação de 
estresse constante) e expostos a materiais tóxicos, radiação e ruído intenso. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Elaboram laudo pericial criminal, organizando provas e determinando as 
causas dos fatos. Examinam locais de crime, buscando evidências, 
selecionando e coletando indícios materiais e encaminhando peças para 
exames com ou sem quesitos. Reconstituem fatos, analisam peças, 
materiais, documentos e outros vestígios relacionados a crimes, 
fotografando e identificando as peças e materiais e definindo tipo de 
exame. Efetuam medições e ensaios laboratoriais, utilizando e 
desenvolvendo técnicas e métodos científicos. 

 

Elaborar laudo pericial criminal 

Examinar locais de crime 

Analisar peças e materiais relacionados a crime 

Realizar ensaios 

Efetuar medições 

Atender requisição 

Organizar o trabalho 

Desenvolver métodos e técnicas científicos 

 

 

 

 

Formação e experiência 
O acesso à ocupação é feito por concurso público, que requer curso 
superior completo. Em seguida, devem cursar e ser aprovados no curso 
de formação de peritos criminais. 
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Peritos Criminais 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 62 profissionais 

Homens 52 R$ 10.403,01 

Mulheres 10 R$ 6.705,34 

Total 62 R$ 9.806,61 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 62 R$ 9.806,61 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 9 R$ 22.672,35 

Setor Público Estadual 53 R$ 7.621,86 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais da Matemática 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Atuário 
Especialista em pesquisa operacional - analista de pesquisa operacional 
Matemático 
Matemático aplicado - matemático computacional, matemático industrial 

Os profissionais da matemática aqui descritos são entendidos como 
matemáticos aplicados que atuam no setor produtivo de empresas privadas 
e na Administração Pública. Trabalham de forma individual e em equipe 
multidisciplinar, sem supervisão, exceto o atuário que trabalha com 
supervisão ocasional. Suas atividades consistem em aplicar métodos e 
técnicas da matemática em outras áreas do conhecimento. Dentre as 
atividades econômicas em que atuam, destacam-se as instituições 
financeiras e a área dos seguros e da previdência privada. O vínculo de 
trabalho predominante é o de assalariado com carteira assinada. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Elaboram modelos matemáticos e lógicos, identificando problemas e 
situações de interesse, selecionando métodos e técnicas, criando 
métodos, descrevendo modelos em linguagem matemática, processando 
simulações computacionais, validando, documentando, implementando 
e refinando modelos. Realizam atividades de pesquisa em matemática, 
tratam dados e informações, desenvolvem produtos e sistemas, 
executam auditoria atuarial. Podem dar aulas e prestar consultorias 
técnicas. 

 

Realizar atividades de pesquisa em matemática 

Transmitir conhecimentos matemáticos 

Tratar dados e informações 

Desenvolver produtos e sistemas 

Prestar consultoria técnica 

Executar auditoria atuarial 

Comunicar-se 

 

 

 

Formação e experiência 
O acesso às ocupações é dado por formação de nível superior, sendo 
comum profissionais portadores de títulos de especialização, mestrado 
ou doutorado. 
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Profissionais da Matemática 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 71 profissionais 

Homens 9 R$ 3.364,96 

Mulheres 64 R$ 6.915,04 

Total 73 R$ 6.477,36 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 6 R$ 1.721,99 

Serviços 3 R$ 675,30 

Administração Pública 64 R$ 7.195,15 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 64 R$ 7.195,15 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 9 R$ 1.373,09 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais de Estatística 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Estatístico - amostrista, estatístico - analista 
Estatístico (estatística aplicada) - bioestatístico, demógrafo, 
econometrista 
Estatístico teórico 

Atuam em três grandes áreas da estatística: a industrial, a aplicada às 
ciências biológicas e da saúde e a aplicada às ciências humanas e sociais. 
No exercício das suas atividades se utilizam da estatística como ferramenta 
de trabalho. Podem trabalhar em institutos de pesquisa, planejamento e 
estatística, instituições de ensino, empresas e fundações públicas ou 
privadas. Organizam-se em equipe e também de forma individual (estatístico 
teórico). Atuam com supervisão permanente e também ocasional, 
dependendo da ocupação. Trabalham em ambientes fechados, no período 
diurno. Em algumas de suas atividades, podem trabalhar em posições 
desconfortáveis por longos períodos, bem como estar expostos à radiação 
dos monitores de computadores. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Desenham amostras; analisam e processam dados; constroem 
instrumentos de coleta de dados; criam banco de dados; desenvolvem 
sistemas de codificação de dados; planejam pesquisa; comunicam-se 
oralmente e por escrito. 

 

Desenhar amostras 

Analisar dados 

Processar dados 

Construir instrumentos de coleta de dados 

Criar banco de dados 

Desenvolver sistemas de codificação de dados 

Planejar pesquisa 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para o acesso às ocupações, requer-se curso superior completo, sendo 
desejável curso superior de tecnologia (tecnólogo), cursos de 
especialização ou de pós-graduação. O exercício pleno das atividades, 
em média, ocorre no período que pode variar de três a quatro anos de 
experiência profissional. 
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Profissionais de Estatística 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 2 profissionais 

Homens 4 R$ 13.111,26 

Mulheres 0 - 

Total 4 R$ 13.111,26 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 4 R$ 13.111,26 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 7.348,27 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 2 R$ 18.874,25 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros em Computação 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro de aplicativos em computação 
Engenheiro de equipamentos em computação 
Engenheiros de sistemas operacionais em computação 

Ao projetar e desenvolver sistemas computacionais, trabalham tanto na área 
de software quanto na área de hardware, incluindo robótica. Podem ser 
encontrados, por exemplo, em indústrias químicas, de material de transporte, 
de máquinas para escritórios e equipamentos de informática, em instituições 
financeiras e nas telecomunicações. Costumam desenvolver suas atividades 
em universidades, institutos de pesquisa, grandes empresas, tanto no setor 
público como no privado, em ambientes nos quais se pesquisa tecnologia 
avançada para ser absorvida pelo mercado. Podem trabalhar como 
empregados, funcionários públicos ou como autônomos sob supervisão 
ocasional, desenvolvendo seus trabalhos em equipe multidisciplinar, parceria 
ou cooperação, de forma presencial e também a distância. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Projetam soluções em tecnologia da informação, identificando problemas 
e oportunidades, criando protótipos, validando novas tecnologias e 
projetando aplicativos em linguagem de baixo, médio e alto nível. 
Implementam soluções em tecnologia da informação, gerenciam 
ambientes operacionais, elaboram documentação, fornecem suporte 
técnico e organizam treinamentos a usuários. 

 

Projetar soluções em tecnologia de informação 

Implementar soluções em tecnologia de informação 

Gerenciar ambiente operacional 

Elaborar documentação 

Fornecer suporte técnico 

Organizar treinamento de usuários 

Comunicar-se 

 

 

 

 

 

Formação e experiência 
Para o acesso às ocupações requer-se curso superior completo de 
engenharia da computação ou área afim. Podem ser portadores de 
certificações homologadas por instituições reconhecidas pelo mercado 
e/ou títulos de especialização e pós-graduação. Para o engenheiro de 
aplicativos e o engenheiro de equipamentos de computação, o 
desempenho pleno das atividades ocorre após um a dois anos de 
experiência. No caso do engenheiro de sistemas de computação, o pleno 
exercício ocorre entre quatro e cinco anos de experiência profissional. 
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Engenheiros em Computação 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 6 profissionais 

Homens 6 R$ 9.554,76 

Mulheres 0 - 

Total 6 R$ 9.554,76 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 2 R$ 23.089,08 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 4 R$ 2.787,60 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 6 R$ 9.554,76 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 

 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               37 

Administradores de Tecnologia da Informação 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Administrador de banco de dados 
Administrador de redes 
Administrador de sistemas operacionais 
Administrador em segurança da informação 

Exercem suas atividades em qualquer setor da atividade econômica, tais 
como a indústria, o comércio, os serviços, a agropecuária ou a Administração 
Pública. Podem trabalhar em empresas públicas ou privadas, em geral de 
médio e grande porte. Seu trabalho se desenvolve majoritariamente em 
equipe, de forma cooperativa, com supervisão ocasional. Não há 
predominância de um tipo de vínculo de trabalho: os profissionais podem ser 
assalariados ou trabalhador por conta própria e trabalham em período diurno. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Administram ambientes computacionais, implantando e documentando 
rotinas e projetos e controlando os níveis de serviço de sistemas 
operacionais, banco de dados e redes. Fornecem suporte técnico no uso 
de equipamentos e programas computacionais e no apoio a usuários, 
configuram e instalam recursos e sistemas computacionais, controlam a 
segurança do ambiente computacional. 

 

Instalar recursos computacionais 

Configurar recursos do ambiente computacional 

Fornecer suporte no uso de recursos computacionais 

Controlar ambiente computacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação e experiência 
Para o exercício profissional dessas ocupações, requer-se curso superior 
completo, em nível de bacharelado ou tecnologia. Podem, também, obter 
formação específica por meio de cursos de qualificação, com carga 
horária entre duzentas e quatrocentas horas. A experiência profissional 
prévia requerida dos titulares para o exercício pleno das atividades é de 
um a dois anos, exceto para o administrador de bancos de dados, que é 
de aproximadamente quatro anos, em todos os casos incluindo o tempo 
de estágio. 
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Administradores de Tecnologia da Informação 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 5 profissionais 

 70 profissionais 

Homens 69 R$ 3.603,08 

Mulheres 27 R$ 3.398,41 

Total 96 R$ 3.545,52 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 3 R$ 1.223,88 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 4 R$ 3.997,47 

Construção Civil 4 R$ 1.276,35 

Comércio 18 R$ 3.586,01 

Serviços 66 R$ 3.781,73 

Administração Pública 1 R$ 1.460,40 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 1.460,40 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 92 R$ 3.569,16 

Entidades sem Fins Lucrativos 3 R$ 3.515,58 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Analistas de Tecnologia da Informação 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Analista de desenvolvimento de sistemas 
Analista de redes e de comunicação de dados 
Analista de sistemas de automação 
Analista de suporte computacional 

Exercem suas atividades em qualquer setor da atividade econômica, tais 
como a indústria, o comércio, os serviços, a agropecuária ou a Administração 
Pública. Podem trabalhar em empresas públicas ou privadas, em geral de 
médio e grande portes. Seu trabalho se desenvolve majoritariamente em 
equipe, de forma cooperativa, com supervisão ocasional. Não há 
predominância de um tipo de vínculo de trabalho: os profissionais podem ser 
assalariados ou trabalhador por conta própria e trabalham em período diurno. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Desenvolvem e implantam sistemas informatizados, dimensionando 
requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, 
escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, 
codificando aplicativos. Administram ambiente informatizado, prestam 
suporte técnico ao cliente, elaboram documentação técnica. 
Estabelecem padrões, coordenam projetos, oferecem soluções para 
ambientes informatizados e pesquisam tecnologias em informática. 

 

Desenvolver sistemas de tecnologia da informação 

Administrar ambiente de tecnologia da informação 

Prestar suporte técnico ao cliente/usuário 

Elaborar documentação de sistemas de tecnologia da informação 

Estabelecer padrões para ambiente de tecnologia da informação 

Oferecer soluções para ambientes de tecnologia da informação 

Pesquisar inovações em tecnologia da informação 

Comunicar-se 

 

 

Formação e experiência 
Para o exercício profissional dessas ocupações, requer-se curso superior 
completo, em nível de bacharelado ou tecnologia. Podem, também, obter 
formação específica por meio de cursos de qualificação com carga 
horária entre duzentas e quatrocentas horas. A experiência profissional 
prévia requerida dos titulares para o exercício pleno das atividades é de 
um a dois anos, incluindo o tempo de estágio. Em função da inovação 
tecnológica, a permanência no mercado de trabalho requer atualização 
contínua dos profissionais. 
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Analistas de Tecnologia da Informação 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 12 a 18 profissionais 

 48 profissionais 

 71 profissionais 

 703 profissionais 

Homens 725 R$ 5.618,54 

Mulheres 177 R$ 6.053,17 

Total 902 R$ 5.703,82 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 42 R$ 18.867,30 

Indústria de Transformação 57 R$ 3.450,69 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 15 R$ 9.204,81 

Construção Civil 9 R$ 4.439,56 

Comércio 99 R$ 3.951,17 

Serviços 651 R$ 5.148,47 

Administração Pública 28 R$ 8.356,58 

Agropecuária 1 R$ 904,44 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 74 R$ 9.315,47 

Setor Público Estadual 30 R$ 7.621,84 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 204 R$ 10.795,80 

Entidade Empresa Privada 528 R$ 3.272,98 

Entidades sem Fins Lucrativos 66 R$ 4.490,47 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Físicos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Físico 
Físico (acústica) 
Físico (atômica e molecular) 
Físico (cosmologia) - cosmólogo 
Físico (estatística e matemática) 
Físico (fluidos) 
Físico (instrumentação) 
Físico (matéria condensada) - físico (estado sólido) 
Físico (materiais) 
Físico (medicina) - físico hospitalar, físico médico 
Físico (nuclear e reatores) - físico nuclear 
Físico (óptica) 
Físico (partículas e campos) 
Físico (plasma) 
Físico (térmica) 

Os profissionais podem trabalhar em várias atividades econômicas, como 
saúde, fabricação de coque, refino de petróleo, produção de combustíveis, 
inclusive nucleares, fabricação de material eletrônico e aparelhos de 
comunicação. É mais comum encontrar esses profissionais em institutos de 
pesquisa e universidades públicas. Nestes casos, são classificados como 
pesquisadores ou professores. Costumam trabalhar em equipe 
multidisciplinar com supervisão ocasional. Pode ocorrer que, no exercício de 
algumas atividades, alguns profissionais estejam expostos aos efeitos da 
radiação e de materiais tóxicos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Aplicam princípios, conceitos e métodos da física em atividades 
específicas; aplicam técnicas de radiação ionizante e não ionizante em 
ciências da vida, radiação na agricultura e conservação de alimentos e 
podem operar reatores nucleares e equipamentos emissores de 
radiação. Desenvolvem fontes alternativas de energia, projetam sistemas 
eletrônicos, ópticos, de telecomunicações e outros sistemas físicos. 
Realizam medidas de grandezas físicas, desenvolvem programas e 
rotinas computacionais e elaboram documentação técnica e científica. 

 

Realizar pesquisas científicas e tecnológicas 

Aplicar princípios, conceitos e métodos da física em atividades específicas 

Desenvolver equipamentos e sistemas 

Desenvolver programas e rotinas computacionais 

Elaborar documentação técnica e científica 

Difundir conhecimentos 

Administrar atividades de pesquisas e aplicações 

Realizar medidas de grandezas físicas 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
As ocupações exigem para seu exercício, pelo menos, o curso superior 
completo, sendo frequente a presença de profissionais com titulações de 
pós-graduação e cursos de especialização. O exercício pleno das 
atividades das ocupações geralmente ocorre após quatro anos de 
experiência na área. 
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Físicos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 21 profissionais 

Homens 17 R$ 11.220,43 

Mulheres 6 R$ 5.012,85 

Total 23 R$ 9.601,06 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 6 R$ 21.281,52 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 15 R$ 5.648,91 

Administração Pública 2 R$ 4.200,81 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 12.676,16 

Setor Público Estadual 4 R$ 8.038,06 

Setor Público Municipal 2 R$ 4.200,81 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 6 R$ 21.281,52 

Entidade Empresa Privada 6 R$ 2.571,87 

Entidades sem Fins Lucrativos 4 R$ 6.118,52 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Químicos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Químico  
Químico industrial 
Tecnólogo em processos químicos 

No setor industrial, estão presentes na extração de minérios, petróleo e gás 
natural, na fabricação de alimentos e bebidas, de produtos químicos, na 
produção de combustíveis diversos. Também são empregados na 
agropecuária e no setor de serviços, como na captação, purificação e 
distribuição de água e na proteção ambiental. A maior oferta de vagas 
encontra-se na esfera privada, onde o vínculo de trabalho mais frequente é 
como empregado com carteira assinada. Além das empresas, estão 
presentes em instituições de pesquisa e nas universidades. Neste caso, são 
classificados como pesquisadores ou professores. Costumam desenvolver 
suas atividades em equipes, analisando e manipulando substâncias em 
escala piloto e em laboratórios. Eventualmente, em algumas atividades pode 
ocorrer exposição a materiais tóxicos, radiação, ruído intenso e altas 
temperaturas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando 
metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios de amostragem, 
homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produzem 
substâncias, desenvolvem metodologias analíticas, interpretam dados 
químicos, monitoram impacto ambiental de substâncias, supervisionam 
procedimentos químicos, coordenam atividades químicas laboratoriais e 
industriais. 

 

Realizar ensaios, análises químicas, físicas, físico-químicas 

Produzir substâncias 

Desenvolver metodologias analíticas 

Interpretar dados químicos 

Monitorar impacto ambiental de substâncias 

Supervisionar procedimentos químicos 

Coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais 

 

 

 

Formação e experiência 
Para o acesso às ocupações requer-se curso superior em nível de 
tecnologia ou bacharelado completo, na área de química e afins, sendo 
que há titulares que são pós-graduados e/ou especializados. Em média, 
o exercício pleno das atividades nas ocupações demanda quatro anos 
de experiência. 
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Químicos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 60 profissionais 

Homens 50 R$ 14.876,95 

Mulheres 36 R$ 5.666,40 

Total 86 R$ 11.021,37 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 15 R$ 30.053,32 

Indústria de Transformação 19 R$ 8.118,43 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 12 R$ 12.539,91 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 23 R$ 4.152,56 

Administração Pública 17 R$ 5.694,12 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 12.419,70 

Setor Público Estadual 18 R$ 4.782,26 

Setor Público Municipal 3 R$ 3.324,23 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 30 R$ 22.711,04 

Entidade Empresa Privada 32 R$ 4.457,75 

Entidades sem Fins Lucrativos 1 R$ 2.965,94 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais das Ciências Atmosféricas e Espaciais e de Astronomia 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Astrônomo 
Geofísico espacial 
Meteorologista 

Devido às suas características de pesquisas, o astrônomo atua apenas em 
instituições públicas, como institutos de pesquisa e universidades. O 
meteorologista e o geofísico espacial podem atuar tanto na iniciativa privada, 
em empresas de eletricidade, empresas aéreas, empresas e indústrias que 
trabalham com alimentos perecíveis etc., quanto no setor público, em 
secretarias estaduais e municipais de agricultura, planejamento, urbanismo, 
educação, saúde, transporte; institutos de pesquisa etc. São empregados 
assalariados, variando a autonomia no trabalho conforme a ocupação. 
Trabalham em equipe, em ambiente fechado e em horário diurno, exceto o 
meteorologista que faz revezamento de turnos e, eventualmente, trabalha 
sob pressão, levando a situações de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam pesquisas científicas para prognosticar fenômenos 
meteorológicos, astronômicos e de geofísica espacial; obtêm e tratam 
dados; disseminam informações por meio de trabalhos, teses, 
publicações, eventos etc. Desenvolvem sistemas computacionais, 
instrumentação científica e gerenciam projetos nas suas áreas. 

 

Realizar pesquisas científicas 

Prognosticar fenômenos meteorológicos, astronômicos e de geofísica 
espacial 

Obter dados astronômicos, meteorológicos e de geofísica espacial 

Tratar dados astronômicos, meteorológicos e de geofísica espacial 

Disseminar informações das áreas de astronomia, meteorologia e de 
geofísica espacial 

Desenvolver sistemas computacionais nas áreas de astronomia, 
meteorologia e de geofísica espacial 

Desenvolver instrumentação científica nas áreas de astronomia, 
meteorologia e de geofísica espacial 

Gerenciar projetos nas áreas de astronomia, meteorologia e de geofísica 
espacial 

 

Formação e experiência 
Para o exercício dessas ocupações, requer-se curso superior completo 
e experiência profissional que varia de um a dois anos para o 
meteorologista, de três a quatro anos para o geofísico espacial e mais de 
cinco anos para o astrônomo. A formação desses profissionais é 
diversificada. Em astronomia existe apenas uma escola no país, no Rio 
de Janeiro (UFRJ), com curso de graduação. Profissionais com formação 
em física atuam como astrônomos qualificando-se em cursos de pós-
graduação em astronomia. Na área de meteorologia existe um número 
maior de universidades que formam profissionais em cursos de 
graduação e formações afins, como a geografia, que oferece cursos de 
especialização na área. 
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Profissionais das Ciências Atmosféricas e Espaciais e de Astronomia 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Geólogo 
Geólogo de engenharia 
Geofísico 
Geoquímico 
Hidrogeólogo 
Paleontólogo 
Petrógrafo 
Oceanógrafo 

O trabalho é exercido principalmente em atividades econômicas de extração 
de carvão mineral, petróleo e gás e de minerais em geral, e, mais 
recentemente, na proteção ambiental e nos estudos relativos à água. Quando 
atuam em pesquisa e desenvolvimento e no ensino, são classificados como 
pesquisadores e professores. Podem trabalhar como empregados ou 
prestadores de serviços. Trabalham com supervisão permanente e suas 
atividades se desenvolvem em equipe, tanto em laboratórios como no campo. 
Pode ocorrer que, no exercício de algumas atividades, alguns profissionais 
estejam sujeitos a efeitos da permanência prolongada em posições 
desconfortáveis; podem também estar expostos a altas temperaturas, 
materiais tóxicos, áreas ínvias e de ocupação subnormal. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando 
e interpretando dados, gerenciando amostragens, caracterizando e 
medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais 
geológicos, estimando geometria e distribuição espacial de corpos e 
estruturas geológicas, elaborando mapas e relatórios técnicos e 
científicos. Prospectam e exploram recursos minerais, pesquisam a 
natureza geológica e geofísica de fenômenos, efetuam serviços 
ambientais e geotécnicos, planejam e controlam serviços de geologia e 
geofísica. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria. 

 

Estudar ambientes terrestres e aquáticos 

Explorar recursos vivos (pescado, algas e fitoplâncton) e não vivos - minerais 
(rochas, água, combustíveis fósseis) 

Pesquisar natureza geológica, geofísica e oceanográfica 

Gerir atividades de proteção, conservação e reabilitação ambiental 

Controlar serviços de Geologia, Geofísica e Oceanografia 

Efetuar serviços geotécnicos 

Fomentar atividades de aquicultura 

Prestar assessoria e consultoria 

Difundir conhecimento geológico, geofísico e oceanográfico 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família requerem o curso superior completo ou de curta 
duração - tecnólogo. É comum a presença de profissionais com pós-
graduação e cursos de especialização. O exercício pleno das atividades 
requer entre três e cinco anos. 
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Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 83 profissionais 

Homens 75 R$ 22.902,88 

Mulheres 14 R$ 15.894,75 

Total 89 R$ 21.800,48 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 76 R$ 23.591,34 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1 R$ 6.273,84 

Construção Civil 4 R$ 12.261,38 

Comércio 0 - 

Serviços 6 R$ 9.206,57 

Administração Pública 2 R$ 18.371,24 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 2 R$ 18.371,24 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 77 R$ 24.001,17 

Entidade Empresa Privada 7 R$ 5.895,69 

Entidades sem Fins Lucrativos 3 R$ 4.713,38 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros Ambientais e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro ambiental 
Tecnólogo em meio ambiente 

Atuam na maioria das atividades econômicas, com foco na reciclagem, 
eletricidade, gás, captação, purificação e distribuição de água, além da 
silvicultura e exploração florestal. Costumam trabalhar em equipe 
multidisciplinar, em laboratórios e escritórios e também “a céu aberto” ou “no 
campo”. Os vínculos de trabalho mais comuns são como trabalhador 
assalariado ou por conta própria, na condição de prestador de serviços. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Elaboram e implantam projetos ambientais, gerenciam a implementação 
do sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas empresas, implementam 
ações de controle de emissão de poluentes, administram resíduos e 
procedimentos de remediação. Podem prestar consultoria, assistência e 
assessoria. 

 

Elaborar projetos ambientais 

Gerenciar implantação do sistema de gestão ambiental - SGA 

Controlar emissões de poluentes 

Gerir resíduos 

Implantar projetos ambientais 

Implementar procedimentos de remediação 

Prestar consultoria, assistência e assessoria 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para o exercício profissional, requer-se formação em engenharia 
ambiental ou cursos de tecnologia na área ambiental e registro no 
respectivo conselho de classe, quando exigido. O exercício pleno da 
atividade ocorre, em média, após um a dois anos de experiência. 
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Engenheiros Ambientais e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 14 profissionais 

Homens 11 R$ 12.546,58 

Mulheres 9 R$ 6.303,85 

Total 20 R$ 9.737,35 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 3 R$ 22.175,20 

Indústria de Transformação 4 R$ 10.393,66 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 5.174,58 

Comércio 1 R$ 2.000,00 

Serviços 9 R$ 8.347,54 

Administração Pública 2 R$ 2.172,16 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 2 R$ 2.172,16 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 4 R$ 21.386,94 

Entidade Empresa Privada 9 R$ 5.013,03 

Entidades sem Fins Lucrativos 5 R$ 11.947,54 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Arquitetos e Urbanistas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Arquiteto de edificações 
Arquiteto de interiores 
Arquiteto de patrimônio 
Arquiteto paisagista 
Arquiteto urbanista 
Urbanista 

O trabalho é exercido em atividades econômicas, como a da construção civil, 
de empresas imobiliárias, industriais e de serviços, na condição de 
empregado ou autônomo, prestando serviços. São mais frequentemente 
encontrados em empresas e escritórios de médio e grande porte do setor 
privado, em empresas e órgãos administrativos do setor público, em institutos 
de pesquisa e planejamento urbano, em instituições ligadas ao patrimônio 
histórico e na área ambiental. Seu trabalho se desenvolve tanto de forma 
individual como integrando equipe de trabalho especializada ou 
multidisciplinar. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas 
etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 
analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e 
serviços, desenvolvem estudos de viabilidade financeira, econômica, 
ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, 
bem como estabelecer políticas de gestão. 

 

Elaborar planos, programas e projetos 

Fiscalizar obras e serviços 

Prestar serviços de consultoria e assessoria 

Gerenciar execução de obras e serviços 

Desenvolver estudos de viabilidade 

Estabelecer políticas de gestão 

Ordenar uso e ocupação do território 

Fomentar prestação de serviços de arquitetura e urbanismo 

 

Formação e experiência 
Para o exercício das ocupações, exige-se o curso superior completo em 
arquitetura e urbanismo, com ocorrência de profissionais com cursos de 
especialização e/ou pós-graduação 
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Arquitetos e Urbanistas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 profissionais 

 44 profissionais 

Homens 27 R$ 8.941,22 

Mulheres 43 R$ 5.749,06 

Total 70 R$ 6.980,32 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 1.200,00 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1 R$ 7.614,53 

Construção Civil 15 R$ 6.156,37 

Comércio 3 R$ 2.064,74 

Serviços 28 R$ 9.603,86 

Administração Pública 22 R$ 5.107,28 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 6.238,19 

Setor Público Estadual 2 R$ 8.840,17 

Setor Público Municipal 19 R$ 4.244,01 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 11 R$ 16.265,28 

Entidade Empresa Privada 31 R$ 5.488,06 

Entidades sem Fins Lucrativos 6 R$ 5.836,62 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros Civis e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro civil 
Engenheiro civil (aeroportos) 
Engenheiro civil (edificações) 
Engenheiro civil (estruturas metálicas) 
Engenheiro civil (ferrovias e metrovias) 
Engenheiro civil (geotécnica) 
Engenheiro civil (hidrologia) 
Engenheiro civil (hidráulica) 
Engenheiro civil (pontes e viadutos) 
Engenheiro civil (portos e vias navegáveis) 
Engenheiro civil (rodovias) 
Engenheiro civil (saneamento) - engenheiro civil (obras sanitárias), 
Engenheiro sanitarista 
Engenheiro civil (túneis) 
Engenheiro civil (transportes e trânsito) 
Tecnólogo em construção civil 

Atuam na maioria das atividades econômicas com concentração na 
construção civil. Trabalham na área de planejamento e gerenciamento de 
projetos construtivos para as mais diversas finalidades. Costumam trabalhar 
em equipe multidisciplinar, em laboratórios e escritórios e também “a céu 
aberto” ou “no campo”. Os vínculos de trabalho mais comuns são como 
trabalhador assalariado ou por conta própria, na condição de prestador de 
serviços. Eventualmente, em certas atividades, alguns profissionais 
trabalham em condições especiais, por exemplo, em ambientes subterrâneos 
ou confinados, expostos à poeira, mau cheiro, ruído intenso e a materiais 
tóxicos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a 
qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção 
do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria 
e elaborar pesquisas tecnológicas. 

 

Elaborar projetos de engenharia civil 

Gerenciar obras civis 

Prestar consultoria, assistência e assessoria 

Controlar qualidade do empreendimento 

Coordenar operação e manutenção do empreendimento 

Orçar o empreendimento 

Contratar execução de obras e serviços 

Pesquisar tecnologias 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para o exercício profissional, requer-se formação em nível superior em 
tecnologia em construção civil ou engenharia civil e registro no CREA, 
sendo frequente os profissionais portadores de títulos de especialização 
e pós-graduação lato sensu. O exercício pleno da atividade ocorre, em 
média, após cinco anos de experiência, para engenheiros civis e em 
média até dois anos no caso dos tecnólogos. 
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Engenheiros Civis e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 7 ou 8 profissionais 

 13 ou 16 profissionais 

 473 profissionais 

Homens 462 R$ 10.100,25 

Mulheres 112 R$ 7.589,52 

Total 574 R$ 9.610,35 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 22 R$ 19.602,79 

Indústria de Transformação 10 R$ 7.997,51 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 71 R$ 16.896,93 

Construção Civil 239 R$ 7.884,74 

Comércio 0 - 

Serviços 119 R$ 9.149,78 

Administração Pública 113 R$ 7.364,15 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 38 R$ 10.584,66 

Setor Público Estadual 40 R$ 8.284,37 

Setor Público Municipal 49 R$ 5.365,74 

Setor Público - Outros 1 R$ 2.176,79 

Entidade Empresa Estatal 149 R$ 17.239,50 

Entidade Empresa Privada 288 R$ 6.461,46 

Entidades sem Fins Lucrativos 9 R$ 9.785,21 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro eletricista 
Engenheiro eletrônico 
Engenheiro eletricista de manutenção 
Engenheiro eletricista de projetos 
Engenheiro eletrônico de manutenção 
Engenheiro eletrônico de projetos 
Engenheiro de manutenção de telecomunicações 
Engenheiro de telecomunicações 
Engenheiro projetista de telecomunicações 
Engenheiro de redes de comunicação 
Tecnólogo em eletricidade 
Tecnólogo em eletrônica 
Tecnólogo em telecomunicações 

Trabalham em ramos de atividade econômica variados. Na área industrial, 
encontram-se na fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos e 
eletrônicos e de equipamentos de telecomunicação. É expressiva a presença 
desses profissionais na atividade de serviços de apoio à indústria, tais como 
empresas de manutenção, na geração, distribuição e transmissão de energia 
elétrica, água e gás, e na construção civil. Trabalham em empresas 
pequenas, médias e grandes nas áreas pública e privada, como empregados 
ou prestadores de serviços. Suas atividades costumam se desenvolver em 
equipe multidisciplinar com supervisão ocasional. Em algumas atividades, 
podem estar submetidos a condições especiais de trabalho, por exemplo, 
grandes alturas, altas temperaturas, ruído intenso, exposição a material 
tóxico, alta tensão e radiação. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Executam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, 
analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando 
sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, 
planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e 
de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica; coordenam 
empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações. 

 

Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações 

Projetar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações 

Especificar equipamentos, serviços e sistemas elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações 

Planejar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações 

Elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos elétricos, 
eletrônicos e de telecomunicações 

Coordenar empreendimentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações 

Desenvolver processos elétricos, eletrônicos e de telecom 

 

 

Formação e experiência 
O exercício profissional requer formação em uma das áreas de 
engenharia: elétrica, eletrônica ou telecomunicações ou curso de 
tecnólogo em uma das áreas, com registro no CREA. O exercício pleno 
das atividades ocorre, em média, com quatro anos de exercício 
profissional para os engenheiros e de 1 a 2 anos para os tecnólogos, 
incluindo tempo de estágio. A manutenção do emprego neste domínio 
requer de seus profissionais atualização constante. 
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Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 ou 8 profissionais 

 10 ou 12 profissionais 

 81 profissionais 

Homens 131 R$ 13.216,77 

Mulheres 13 R$ 9.178,32 

Total 144 R$ 12.852,19 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 31 R$ 20.856,93 

Indústria de Transformação 19 R$ 16.677,70 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 46 R$ 13.653,29 

Construção Civil 23 R$ 6.166,72 

Comércio 5 R$ 3.271,06 

Serviços 20 R$ 5.051,62 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 59 R$ 21.023,17 

Entidade Empresa Privada 83 R$ 7.226,37 

Entidades sem Fins Lucrativos 2 R$ 5.279,60 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros Mecânicos e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro mecânico 
Engenheiro mecânico automotivo 
Engenheiro mecânico (energia nuclear) 
Engenheiro mecânico industrial 
Engenheiro aeronáutico 
Engenheiro naval 
Tecnólogo em fabricação mecânica 

Trabalham nos setores industrial e de serviços. Na indústria, são empregados 
principalmente na metalurgia básica, fabricação de máquinas, equipamentos 
e veículos automotores, mas podem atuar em outros ramos industriais, tais 
como alimentos, têxtil e confecções, entre outros. Trabalham em equipe 
multidisciplinar, sob supervisão ocasional. Seu vínculo mais comum é como 
assalariado de carteira assinada, nas esferas pública e privada. Também são 
encontrados em universidades e institutos de pesquisa e, nesses casos, são 
classificados como pesquisadores e professores. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Projetam sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e 
materiais, especificando limites de referência para cálculo, calculando e 
desenhando. Implementam atividades de manutenção, testam sistemas, 
conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, desenvolvem 
atividades de fabricação de produtos e elaboram documentação técnica. 
Podem coordenar e assessorar atividades técnicas. 

 

Projetar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas 

Implementar atividades de manutenção 

Testar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas 

Desenvolver processos de fabricação 

Elaborar documentação técnica 

Coordenar atividades técnicas 

Assessorar atividades técnicas 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício das ocupações requer formação em curso superior de 
engenharia mecânica e afins ou tecnologia em fabricação mecânica (ou 
outra formação correlacionada), com registro no CREA. A tendência do 
mercado atualmente é valorizar profissionais com pós-graduação e 
cursos de especialização. Em média, para o exercício pleno das 
atividades, demanda-se uma experiência superior a cinco anos para os 
engenheiros e, no caso dos tecnólogos, de 1 a 2 anos. 
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Engenheiros Mecânicos e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 11 a 14 profissionais 

 59 profissionais 

Homens 101 R$ 21.143,86 

Mulheres 3 R$ 26.699,38 

Total 104 R$ 21.304,11 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 52 R$ 23.174,58 

Indústria de Transformação 31 R$ 26.160,70 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 2 R$ 11.112,90 

Construção Civil 3 R$ 7.181,64 

Comércio 1 R$ 2.256,83 

Serviços 12 R$ 10.762,69 

Administração Pública 3 R$ 8.129,36 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 3 R$ 8.129,36 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 69 R$ 27.506,72 

Entidade Empresa Privada 32 R$ 9.164,88 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros Químicos e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro químico 
Engenheiro químico (indústria química) 
Engenheiro químico (mineração, metalurgia, siderurgia, cimenteira e 
cerâmica) 
Engenheiro químico (papel e celulose) 
Engenheiro químico (petróleo e borracha) 
Engenheiro químico (utilidades e meio ambiente) 
Tecnólogo em produção sucroalcooleira 

Atuam em um amplo campo de trabalho, em indústrias tradicionais como 
alimentos e bebidas e também em outros ramos, tais como a extração de 
minerais metálicos, petróleo e gás, refino de combustíveis, fabricação de 
produtos químicos e petroquímicos, indústria do açúcar e álcool. Trabalham 
em equipe, de forma cooperativa, podendo supervisioná-la ou serem 
supervisionados. São empregados, majoritariamente, em empresas privadas. 
Quando se vinculam a universidades e institutos de pesquisa, geralmente 
exercem funções de professor ou pesquisador. Eventualmente, em algumas 
atividades que exercem, podem estar expostos a materiais tóxicos, ruído 
intenso e altas temperaturas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Controlam processos químicos, físicos e biológicos, definindo 
parâmetros de controle, padrões, métodos analíticos e sistemas de 
amostragem. Desenvolvem processos e sistemas por meio de 
pesquisas, testes e simulações de processos e produtos. Projetam 
sistemas e equipamentos técnicos. Implantam sistemas de gestão 
ambiental e de segurança em processos e procedimentos de trabalho ao 
avaliar riscos, implantar e fiscalizar ações de controle. Coordenam 
equipes e atividades de trabalho. Elaboram documentação técnica de 
projetos, processos, sistemas e equipamentos desenvolvidos. 

 

Controlar processos químicos, físicos e biológicos 

Desenvolver processos e sistemas 

Projetar sistemas e equipamentos 

Implantar sistemas de gestão ambiental 

Coordenar equipe e atividades de trabalho 

Implementar segurança de processos e procedimentos de trabalho 

Elaborar documentação técnica 

Trabalhar com segurança 

 

 

Formação e experiência 
O exercício das ocupações requer formação superior em engenharia 
química e afins ou tecnologia em produção sucroalcooleira, com registro 
no CREA. No mercado de trabalho, têm sido valorizados profissionais 
com pós-graduação e cursos de especialização. 
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Engenheiros Químicos e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 11 profissionais 

 35 profissionais 

 93 profissionais 

Homens 129 R$ 22.839,41 

Mulheres 16 R$ 19.865,45 

Total 145 R$ 22.511,25 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 105 R$ 24.489,17 

Indústria de Transformação 29 R$ 20.426,66 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1 R$ 19.855,36 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 5 R$ 6.843,21 

Administração Pública 5 R$ 9.264,71 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 4 R$ 7.275,09 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 129 R$ 24.437,18 

Entidade Empresa Privada 10 R$ 7.375,25 

Entidades sem Fins Lucrativos 2 R$ 4.441,16 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros Metalurgistas, de Materiais e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro de materiais 
Engenheiro metalurgista 
Tecnólogo em metalurgia 

Trabalham, principalmente, nas atividades econômicas da indústria 
metalúrgica, minerais não metálicos, borracha e plástico. Lidam com 
materiais metálicos, compósitos, cerâmicos e polímeros. Podem ser 
encontrados, em particular, em empresas de médio e grande porte do setor 
privado, embora também possam trabalhar em universidades e institutos de 
pesquisas, públicos ou privados. Nesses casos, atuam como professores e 
pesquisadores. Desenvolvem suas atividades em equipe, com supervisão 
ocasional. Em algumas atividades, podem trabalhar em condições especiais, 
por exemplo: expostos a materiais tóxicos, ruído intenso, altas temperaturas, 
poeira e materiais particulados. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Projetam estruturas, propriedades e processos de materiais e, para tanto, 
entre outras atividades, selecionam materiais e processos, planejam e 
supervisionam testes e experimentos e caracterizam produtos, 
processos e aplicações. Assessoram na transformação de matérias-
primas em produtos, desenvolvem produtos, processos e aplicações, 
gerenciam qualidade de matérias-primas, produtos e serviços e elaboram 
documentação técnica. Podem prestar assessoria técnica a clientes. 

 

Projetar estruturas, propriedades e processos de materiais 

Assessorar processo de transformação de matérias-primas em produtos 

Desenvolver produtos, processos e aplicações 

Prestar suporte técnico 

Elaborar documentação técnica 

Gerenciar qualidade de matérias-primas, produtos e serviços 

 

 

 

 

Formação e experiência 
Requer-se formação superior em engenharia, nas áreas de metalurgia, 
materiais e formações afins, com registro no CREA, sendo que há 
titulares que são pós-graduados e/ou especializados e/ou curso em nível 
de tecnologia. Em média, o exercício pleno das atividades nas 
ocupações demandam um a dois anos de experiência. 
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Engenheiros Metalurgistas, de Materiais e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 8 profissionais 

Homens 14 R$ 21.483,31 

Mulheres 0 - 

Total 14 R$ 21.483,31 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 4 R$ 14.923,49 

Indústria de Transformação 10 R$ 24.107,24 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 12 R$ 24.317,36 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 4.479,00 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros de Minas e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro de minas 
Engenheiro de minas (beneficiamento) 
Engenheiro de minas (lavra a céu aberto) 
Engenheiro de minas (lavra subterrânea) 
Engenheiro de minas (pesquisa mineral) 
Engenheiro de minas (planejamento) 
Engenheiro de minas (processo) 
Engenheiro de minas (projeto) 
Tecnólogo em petróleo e gás 
Tecnólogo em rochas ornamentais 

Os profissionais trabalham, principalmente, na extração de carvão mineral, 
minerais metálicos e outros minerais, além da cadeia produtiva de petróleo e 
gás. Predominantemente, são encontrados em grandes empresas 
mineradoras, como empregados registrados e empresas relacionadas à 
cadeia de petróleo e gás. Podem também ser encontrados em universidades 
e institutos de pesquisa públicos ou privados. Nesses casos, são 
classificados como professores e pesquisadores. Trabalham 
costumeiramente em equipe multidisciplinar com supervisão ocasional. Em 
algumas atividades, podem estar sujeitos a condições especiais de trabalho, 
como exposição a materiais tóxicos, ruído, altas temperaturas, poeira e 
umidade, bem como ao trabalho subterrâneo, em grandes alturas ou 
confinados. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Projetam, planejam, implantam e supervisionam atividades e/ou 
empreendimentos de prospecção, extração e beneficiamento de 
minérios, petróleo e gás, tais como perfuração, desmonte, escavação, 
carregamento, transporte, classificação, lavagem, concentração, 
secagem e embalagem de embarque. Inspecionam áreas de interesse, 
avaliando riscos da atividade e gerenciando recursos humanos, 
financeiros e materiais. Podem prestar consultoria e assistência técnica. 

 

Supervisionar atividades de prospecção, extração e beneficiamento 

Planejar atividades de prospecção, extração e beneficiamento 

Implantar empreendimentos de prospecção, extração e beneficiamento 

Projetar empreendimentos de prospecção, extração e beneficiamento 

Prestar consultoria e assistência técnica 

Executar pesquisa 

 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício profissional requer formação superior em engenharia de 
minas, tecnologia em rochas ornamentais ou tecnologia em petróleo e 
gás e registro no CREA. É cada vez mais crescente, no mercado de 
trabalho, a presença de profissionais com pós-graduação e cursos de 
especialização. 
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Engenheiros de Minas e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

Homens 12 R$ 13.426,65 

Mulheres 2 R$ 10.010,83 

Total 14 R$ 12.938,67 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 13 R$ 13.416,58 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 1 R$ 6.725,88 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 2 R$ 18.336,27 

Entidade Empresa Privada 12 R$ 12.039,07 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros Agrimensores e Engenheiros Cartógrafos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro agrimensor 
Engenheiro cartógrafo 

Os profissionais podem trabalhar em áreas, tais como: agricultura e pecuária, 
silvicultura e exploração florestal, construção, extração de minerais metálicos, 
Administração Pública. Podem trabalhar em empresas de variados 
tamanhos, predominantemente privadas, como empregados registrados. 
Também são encontrados em órgãos e empresas públicas. Desenvolvem 
suas atividades em equipe, com supervisão ocasional. Em algumas 
atividades, podem manter-se em posições desconfortáveis por longos 
períodos e estar sujeitos a condições ambientais adversas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando e 
calculando pontos topográficos e geodésicos. Elaboram documentos 
cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas; efetuam 
levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. 
Gerenciam projetos e obras de agrimensura e cartografia. Assessoram 
na implantação de sistemas de informações geográficas, implementam 
projetos geométricos. Podem pesquisar novas tecnologias. 

 

Realizar atividades em topografia, geodésia e batimetria 

Elaborar documentos cartográficos 

Efetuar levantamentos através de imageamento terrestre, aéreo e orbital 

Gerenciar projetos e obras de agrimensura e cartografia 

Assessorar na implantação de sistemas de informações geográficas 

Aplicar agrimensura legal 

Implantar cadastro técnico multifinalitário 

Implementar projetos geométricos 

Pesquisar tecnologias em agrimensura e cartografia 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para o exercício das ocupações, requer-se curso de engenharia, nas 
áreas de agrimensura e cartografia, com registro no CREA. O mercado 
de trabalho, atualmente, tem valorizado profissionais com cursos de 
especialização e pós-graduação em geotecnologia e informática 
aplicada. 
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Engenheiros Agrimensores e Engenheiros Cartógrafos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 2 profissionais 

Homens 2 R$ 8.925,83 

Mulheres 0 - 

Total 2 R$ 8.925,83 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 7.512,24 

Comércio 0 - 

Serviços 1 R$ 10.339,41 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 1 R$ 10.339,41 

Entidade Empresa Privada 1 R$ 7.512,24 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e afins 
 

Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 
Engenheiro de produção 
Engenheiro de controle de qualidade 
Engenheiro de segurança do trabalho 
Engenheiro de riscos 
Engenheiro de tempos e movimentos 
Tecnólogo em produção industrial 
Tecnólogo em segurança do trabalho 
Higienista ocupacional 

O trabalho é exercido em empresas dos mais diversos ramos, embora 
predomine o ramo industrial onde podemos destacar a metalurgia, fabricação 
de máquinas, equipamentos e veículos automotores, produtos alimentares e 
refino de petróleo. As instituições empregadoras são de diversos portes, 
públicas ou privadas. Os profissionais trabalham em equipe, com supervisão 
ocasional. Eventualmente, em algumas atividades, podem estar expostos a 
condições especiais de trabalho, tais como ruído intenso e altas 
temperaturas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Controlam perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, 
determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações 
preventivas e corretivas. Desenvolvem, testam e supervisionam 
sistemas, processos e métodos produtivos; gerenciam atividades de 
segurança no trabalho e do meio ambiente; gerenciam exposições a 
fatores ocupacionais de risco à saúde do trabalhador; planejam 
empreendimentos e atividades produtivas; e coordenam equipes, 
treinamentos e atividades de trabalho. 

 

Controlar perdas de processos, produtos e serviços 

Supervisionar sistemas, processos e métodos produtivos 

Desenvolver métodos, processos e produtos 

Gerenciar segurança no trabalho e do meio ambiente 

Gerenciar exposições a fatores ocupacionais de risco à saúde 

Planejar empreendimentos e atividades produtivas 

Coordenar equipe e atividades de trabalho 

Emitir documentação técnica 

 

 

 

 

 

 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família requerem curso de engenharia ou de tecnologia 
nas áreas de produção industrial e segurança do trabalho, com registro 
no CREA, seguido ou não de cursos de especialização. Na área de 
processos e métodos, tempos e movimentos, é comum a formação em 
engenharia de produção ou industrial. É cada vez mais frequente a 
presença de profissionais com pós-graduação. A ocupação higienista 
ocupacional requer formação superior em engenharia, física, química, 
tecnologia, bioquímica, medicina, biologia ou em outras ciências exatas 
ou biológicas correlatas seguido de curso de especialização na área de 
higiene ocupacional. O exercício pleno da atividade se dá, em média, 
após quatro anos de exercício profissional no caso dos engenheiros e 
dos tecnólogos em segurança do trabalho e de um a dois anos para os 
tecnólogos em produção industrial. 
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Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 8 profissionais 

 11 ou 18 profissionais 

 72 profissionais 

Homens 118 R$ 7.913,42 

Mulheres 26 R$ 5.999,49 

Total 144 R$ 7.567,85 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 23 R$ 15.355,79 

Indústria de Transformação 42 R$ 7.159,60 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 6 R$ 10.919,67 

Construção Civil 12 R$ 4.284,69 

Comércio 2 R$ 1.846,76 

Serviços 57 R$ 5.148,98 

Administração Pública 1 R$ 2.434,44 

Agropecuária 1 R$ 19.330,06 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 20 R$ 7.386,55 

Setor Público Estadual 2 R$ 3.979,88 

Setor Público Municipal 1 R$ 2.434,44 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 21 R$ 16.812,34 

Entidade Empresa Privada 100 R$ 5.785,86 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Oficiais de Convés e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Agente de manobra e docagem 
Capitão de manobra da marinha mercante 
Comandante da marinha mercante 
Coordenador de operações de combate à poluição no meio aquaviário 
Imediato da marinha mercante 
Inspetor de terminal 
Inspetor naval 
Oficial de quarto de navegação da marinha mercante  
Prático de portos da marinha mercante 
Vistoriador naval 

O capitão de longo curso pode tripular qualquer tipo de embarcação e de 
qualquer bandeira, como Comandante, Imediato ou Oficial de quarto de 
navegação. O capitão de cabotagem pode comandar embarcações nacionais de 
qualquer arqueação bruta (AB) na navegação realizada entre os portos 
brasileiros e entre estes e os portos da Costa Atlântica da América do Sul, das 
Antilhas e da Costa Leste da América Central, excluídos os portos de Porto Rico 
e Ilhas Virgens, imediatar qualquer embarcação nacional sem restrições, além 
de comandar ou imediatar sem restrições em embarcações de outra bandeira. O 
primeiro oficial de náutica, em embarcações de bandeira brasileira, pode ser 
comandante de embarcações de qualquer AB na navegação interior, 
comandante de embarcação até 3000 AB na navegação de apoio marítimo, 
comandante de embarcação até 500 AB na navegação de cabotagem, dentro 
dos limites de visibilidade da costa brasileira e imediato de embarcações de 
qualquer AB na navegação realizada entre os portos brasileiros e entre estes e 
os portos da Costa Atlântica da América do Sul, das Antilhas e da Costa Leste 
da América Central, excluídos os portos de Porto Rico e Ilhas Virgens, além de 
comandar sem restrições em embarcações de outra bandeira. O segundo oficial 
de náutica, em embarcações de bandeira brasileira, pode ser Comandante de 
embarcações de qualquer AB na navegação interior, comandante de 
embarcação até 3000 AB na navegação de apoio marítimo, comandante de 
embarcação até 500 AB na navegação de cabotagem, dentro dos limites de 
visibilidade da costa brasileira e imediato de embarcações até 3000 AB na 
navegação realizada entre os portos brasileiros e entre estes e os portos da 
Costa Atlântica da América do Sul, das Antilhas e da Costa Leste da América 
Central, excluídos os portos de Porto Rico e Ilhas Virgens, além de imediatar sem 
restrições em embarcações de outra bandeira. As demais ocupações não 
oferecem restrições. 
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Oficiais de Convés e afins 
 
 

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Comandam, imediatam e tripulam embarcações na navegação de longo curso, 
cabotagem e apoio marítimo; coordenam operações de navegação de apoio 
portuário e águas interiores. Navegam e orientam a navegação; operam com 
cargas; transportam passageiros e manobram embarcações. Gerenciam 
pessoal e supervisionam operações, gerenciam material e documentação de 
bordo. Ministram treinamento e formam aquaviários, realizam atividades de 
inspeção e vistoria naval, trabalhando de acordo com normas, regulamentos, 
convenções nacionais e internacionais de segurança e preservação do meio 
ambiente e saúde ocupacional. Coordenam manutenção e podem realizar 
manutenção a bordo. 

 

Navegar com segurança 

Operar cargas 

Gerenciar operações 

Administrar pessoal 

Gerenciar material de bordo 

Qualificar pessoal 

Realizar inspeção naval a bordo 

Coordenar manutenção de bordo 

Trabalhar de acordo com normas de segurança, meio ambiente e 
saúde (SMS) 

 

Formação e experiência 
O acesso ao trabalho requer bacharelado em ciências náuticas, em uma das 
escolas da Marinha Mercante: Centro de Instrução Almirante Graça Aranha 
(Ciaga) no Rio de Janeiro e Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar 
(Ciaba), em Belém. A experiência requerida varia de zero a sete anos após a 
formação, conforme regulamentação. O exercício dessas ocupações, no Brasil, 
é regido pelas Normas da Autoridade Marítima para aquaviários (NORMAM-
13/2000). Internacionalmente, o exercício dessas ocupações segue normas 
internacionais das quais o Brasil é signatário. Trata-se da Convenção 
Internacional sobre Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição de 
Certificados e Serviços de Quarto, 1978 emendada em 1995 (Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers-95 - STCW95), produzida 
pela IMO, organismo da ONU, com as seguintes correspondências: capitão de 
longo curso (STCW II/2), capitão de cabotagem (STCW II/2), primeiro oficial de 
náutica (STCW II/2), segundo oficial de náutica (STCW II/1 e II/3), oficial de 
quarto de navegação da Marinha Mercante (STCW II/1 no mínimo), agente de 
manobra e docagem (sem restrições), capitão de manobra (sem restrições). A 
atividade de prático pode ser exercida por oficiais da Marinha Mercante e da 
reserva da Marinha do Brasil, após concurso público, com provas aplicadas pela 
Diretoria de Portos e Costas (DPC), órgão da Marinha do Brasil. Do inspetor e 
vistoriador naval requer-se, além da formação, curso especial de inspeção naval. 
Do inspetor de terminal exige-se experiência de no mínimo cinco anos na função 
de Imediato em navios tanques. Do coordenador de operações de combate à 
poluição no meio aquaviário, além do bacharelado em ciências náuticas, requer-
se curso de especialização na área e experiência de seis meses acompanhando 
titular do posto. 
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Oficiais de Convés e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 10 profissionais 

 55 ou 75 profissionais 

Homens 140 R$ 6.134,90 

Mulheres 18 R$ 5.845,40 

Total 158 R$ 6.101,92 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 4 R$ 4.275,10 

Indústria de Transformação 1 R$ 1.100,00 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 1.749,00 

Comércio 1 R$ 1.397,24 

Serviços 85 R$ 9.134,55 

Administração Pública 66 R$ 2.519,98 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 52 R$ 2.818,92 

Setor Público Municipal 14 R$ 1.409,64 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 91 R$ 8.753,82 

Entidades sem Fins Lucrativos 1 R$ 1.185,93 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Oficiais de Máquinas da Marinha Mercante 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Oficial superior de máquinas da marinha mercante 
Primeiro oficial de máquinas da marinha mercante 
Segundo oficial de máquinas da marinha mercante 
Superintendente técnico no transporte aquaviário 

Trabalham em transporte aquaviário, serviços portuários, atividades de 
pesca, construção naval e em organizações internacionais. São assalariados, 
com carteira assinada, trabalham em equipe, sob supervisão permanente, 
confinados em embarcações, em rodízio de turnos e horários irregulares. Em 
algumas atividades, podem trabalhar em alturas, permanecer em posições 
desconfortáveis por longos períodos e expostos a materiais tóxicos, radiação, 
altas temperaturas e ruídos. Estão sujeitos a movimentos da embarcação. As 
condições de trabalho podem levar ao estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Coordenam e chefiam o funcionamento, a manutenção e o reparo de 
equipamentos e instalações mecânicas da seção de máquinas, a bordo de 
um navio; realizam ou dirigem, de um posto situado em terra, os trabalhos 
de revisão, reparo de equipamentos mecânicos do navio, na sua chegada 
ao porto. Acompanham e administram o desempenho de máquinas e 
gerenciam sistemas de manutenção; conduzem equipamentos; realizam 
manobras e procedimentos de atracação, desatracação e fundeio do navio; 
treinam e gerenciam tripulantes da seção de máquinas; coordenam fluxo de 
informações. Cumprem e fazem cumprir regulamentos, normas e 
procedimentos técnicos, de segurança, proteção e preservação do meio 
ambiente e saúde. 

 

Acompanhar desempenho do navio 

Administrar seção de máquinas 

Gerenciar sistemas de manutenção 

Conduzir equipamentos da seção de máquinas 

Realizar manobras e procedimentos de atracação, desatracação e fundeio do 
navio 

Realizar serviços em terra 

Treinar tripulantes 

Gerenciar tripulantes 

Coordenar fluxos de comunicação 

 

Formação e experiência 
O acesso ao trabalho requer bacharelado em ciências náuticas, em uma das 
escolas da Marinha Mercante: Centro de Instrução Almirante Graça Aranha 
(Ciaga) no Rio de Janeiro e Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar 
(Ciaba), em Belém. A experiência requerida varia de zero a sete anos após 
a formação, conforme regulamentação. O exercício dessas ocupações, no 
Brasil, é regido pelas normas da autoridade marítima para aquaviários, 
Normam-13/2000. Internacionalmente, o exercício dessas ocupações segue 
normas das quais o Brasil é signatário. Tratam-se das Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers-95 (STCW95), produzidas pela 
IMO (International Maritime Organization), organismo da ONU (Organização 
das Nações Unidas). 
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Oficiais de Máquinas da Marinha Mercante 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 4 profissionais 

 7 profissionais 

Homens 10 R$ 10.063,09 

Mulheres 2 R$ 14.221,08 

Total 12 R$ 10.756,09 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 4 R$ 4.000,21 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 8 R$ 14.134,03 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 12 R$ 10.756,09 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais da Pilotagem Aeronáutica 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Piloto de aeronaves 
Piloto de ensaios em voo 
Instrutor de voo 

Esses trabalhadores atuam em áreas ligadas ao transporte aéreo, pesquisa 
e desenvolvimento, Administração Pública, defesa e seguridade social, 
atividades recreativas, culturais e desportivas. São empregados com carteira. 
Trabalham com supervisão ocasional, de forma individual e em equipe, em 
veículos e em horários irregulares. Eventualmente, trabalham sob pressão, 
levando à situação de estresse, passam longos períodos em posições 
desconfortáveis, em grandes alturas, confinados e expostos a materiais 
tóxicos, altas temperaturas, ruído intenso e raios solares. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Pilotam aviões ou helicópteros de grande porte para transporte de 
passageiros ou cargas em voos nacionais ou internacionais; conduzem 
a navegação operando os sistemas da aeronave, seguindo plano de voo 
pré-estabelecido e aplicando regras de tráfego aéreo e procedimentos de 
segurança; ministram instruções teóricas e práticas de voo em 
aeroclubes ou em empresas aéreas; realizam ensaios de voos em 
protótipos com a finalidade de aprovar novos modelos e tipos de 
aeronaves; executam voos especiais em aeronaves recém saídas das 
linhas de produção ou das oficinas de manutenção. 

 

Pilotar aeronaves 

Planejar voo 

Gerenciar o voo 

Estabelecer comunicação 

Ministrar instrução de voo 

Executar voo de ensaio 

Participar de projetos de aeronaves 

Efetuar voo de produção e de manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

Formação e experiência 
Para ingressar nessas ocupações é necessário, no mínimo, o ensino 
médio completo, de três a quatro anos de experiência profissional e curso 
básico de qualificação de até duzentas horas-aula para o Instrutor de voo 
e mais de quatrocentas horas-aula para os demais. Esta família é 
composta por profissionais que atingem níveis de experiência e 
competência técnica exigidos pelo DAC - Departamento de Aviação Civil 
para serem habilitados como PLA - pilotos de linha aérea (avião) ou 
PLAH - (helicóptero). Com o incremento da indústria de aviação 
brasileira, foi criado no CTA, o curso de piloto de provas, que é habilitado 
pelo DAC. 
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Profissionais da Pilotagem Aeronáutica 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Biólogos e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Biólogo - analista de micróbios, biologista, citologista, hidrobiologista, 
histologista, insetologista, microbiologista 

Trabalham em hospitais, laboratórios, jardins zoológicos e botânicos, parques 
e reservas naturais, estações bioecológicas e áreas de proteção ambiental, 
herbários, biotérios, criadouros, estações de cultivo. São encontrados em 
órgãos governamentais e não governamentais, empresas públicas e 
privadas, universidades, como empregados ou prestadores de serviços, 
consultores, peritos. Quando trabalham em institutos de pesquisa e 
universidades, são geralmente classificados como pesquisadores e 
professores. O trabalho é exercido em escritórios e laboratórios e também a 
céu aberto, tanto em período diurno como em rodízio de turnos. Em algumas 
atividades podem estar expostos aos efeitos de materiais tóxicos e da 
radiação. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Estudam seres vivos; desenvolvem pesquisas na área de biologia, 
biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia; e 
inventariam biodiversidade. Organizam coleções biológicas, manejam 
recursos naturais, desenvolvem atividades de educação ambiental. 
Realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de 
realizarem análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. 
Podem prestar consultorias e assessorias. 

 

Exercer docência em ciências e ciências biológicas 

Desenvolver pesquisa em biologia, biologia molecular, biotecnologia, 
ambiental e epidemologia 

Inventariar biodiversidade 

Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental 

Organizar coleções biológicas 

Manejar recursos naturais 

Desenvolver atividades de educação ambiental 

Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais 

Realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família exigem no mínimo o nível superior completo na 
área. As exigências do mercado valorizam os títulos de pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu. 
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Biólogos e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 6 profissionais 

 84 profissionais 

Homens 32 R$ 5.050,45 

Mulheres 73 R$ 3.219,25 

Total 105 R$ 3.777,33 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 2 R$ 5.345,30 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 2 R$ 6.291,55 

Construção Civil 1 R$ 1.100,00 

Comércio 0 - 

Serviços 87 R$ 3.839,71 

Administração Pública 13 R$ 2.937,79 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 11.415,65 

Setor Público Estadual 33 R$ 3.354,59 

Setor Público Municipal 7 R$ 2.317,34 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 6 R$ 15.853,69 

Entidade Empresa Privada 31 R$ 2.781,83 

Entidades sem Fins Lucrativos 27 R$ 2.848,96 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Biomédicos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Biomédico Atuam em hospitais, laboratórios e demais serviços de saúde. Em geral são 
empregados com carteira, porém podem atuar como profissionais liberais 
geralmente com consultoria. O trabalho é exercido em ambiente fechado e 
também a céu aberto, tanto em período diurno como em rodízio de turnos. 
Em algumas atividades podem estar expostos aos efeitos de materiais 
tóxicos e de radiação. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Analisam amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais. 
Para tanto, coletam e preparam amostras e materiais. Selecionam 
equipamentos e insumos, visando o melhor resultado das análises finais 
para posterior liberação e emissão de laudos. Desenvolvem pesquisas 
técnico-científicas. Atuam em bancos de sangue e de células tronco 
hematopoiéticas. Operam equipamentos de diagnósticos por imagem e 
de radioterapia. Participam na produção de vacinas, biofármacos e 
reagentes. Executam reprodução assistida e circulação extracorpórea. 
Podem prestar assessoria e consultoria técnico-científica. Trabalham 
seguindo normas e procedimentos de boas práticas específicas de sua 
área de atuação. 

 

Analisar amostras biológicas, bromatológicas e ambientais 

Coletar materiais biológicos 

Preparar amostra 

Desenvolver pesquisa técnico-científica 

Atuar em banco de sangue e células tronco hematopoiéticas 

Realizar exames por imagem e procedimentos de radioterapia 

Prestar assessoria e consultoria técnico-científica 

Produzir vacinas, biofármacos e reagentes 

Executar reprodução assistida 

Efetuar circulação extracorpórea assistida 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família exigem no mínimo o nível superior completo na 
área. As exigências do mercado valorizam os títulos de pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu. 
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Biomédicos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 7 profissionais  

 15 profissionais 

 145 profissionais 

Homens 53 R$ 2.399,26 

Mulheres 146 R$ 2.701,05 

Total 199 R$ 2.620,68 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 1.634,16 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 904,44 

Comércio 4 R$ 2.057,66 

Serviços 187 R$ 2.646,44 

Administração Pública 6 R$ 2.643,50 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 39 R$ 2.886,05 

Setor Público Municipal 6 R$ 2.643,50 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 135 R$ 2.523,96 

Entidades sem Fins Lucrativos 19 R$ 2.755,94 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Engenheiros Agrossilvipecuários 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro agrícola 
Engenheiro agrônomo 
Engenheiro de pesca 
Engenheiro florestal 

Trabalham em atividades da agricultura, pecuária e silvicultura; exploração 
florestal, pesca e aquicultura, em empresas públicas e privadas e em 
cooperativas de produtores. Atuam como empregados, prestadores de 
serviços ou servidores públicos. Há possibilidade de colocação também em 
órgãos públicos fiscalizadores da qualidade ou classificadores de produtos e 
em empresas públicas de extensão rural. Trabalham em equipe, com 
supervisão ocasional, a céu aberto, ficando, muitas vezes, expostos a 
condições climáticas adversas. Podem permanecer em condições 
desconfortáveis por longos períodos, sujeitos a exposição de materiais 
tóxicos e ruídos intensos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do 
uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas 
atividades, promovem a extensão rural, orientando produtores nos vários 
aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaboram documentação 
técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas. 

 

Planejar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais 

Coordenar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais 

Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão rural 

Executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais 

Elaborar documentação técnica e científica 

Desenvolver tecnologia 

Fiscalizar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
As ocupações requerem o curso superior completo na área para o seu 
exercício. É frequente a presença de profissionais com cursos de 
mestrado, doutorado ou cursos de especialização. 
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Engenheiros Agrossilvipecuários 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 7 ou 9 profissionais  

 184 profissionais 

Homens 179 R$ 12.093,65 

Mulheres 41 R$ 13.336,84 

Total 220 R$ 12.325,33 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 1 R$ 20.134,27 

Indústria de Transformação 12 R$ 7.435,23 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 7 R$ 13.030,83 

Comércio 1 R$ 2.652,33 

Serviços 157 R$ 14.017,99 

Administração Pública 37 R$ 7.299,90 

Agropecuária 5 R$ 7.485,41 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 23 R$ 8.535,72 

Setor Público Estadual 10 R$ 6.836,80 

Setor Público Municipal 8 R$ 2.070,31 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 148 R$ 14.982,25 

Entidade Empresa Privada 21 R$ 7.739,43 

Entidades sem Fins Lucrativos 7 R$ 6.600,65 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 3 R$ 1.404,94 
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Engenheiros de Alimentos e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Engenheiro de alimentos 
Tecnólogo em alimentos 

Atuam em um amplo campo de trabalho, em indústrias tradicionais como 
alimentos e bebidas. Trabalham em equipes multidisciplinares, podendo 
supervisioná-la ou serem supervisionados. São empregados, 
majoritariamente, em empresas privadas. Para o exercício de suas 
atividades, requere-se, no mercado, uma experiência de 1 a 2 anos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Desenvolvem produtos e processos da área de produção de alimentos, 
controlando sua qualidade. Gerenciam processos e elaboram projetos de 
produção de alimentos. Coordenam equipes e podem prestar consultoria, 
assessoria e assistência técnica. 

 

Desenvolver produtos e processos de produção de alimentos 

Controlar qualidade dos produtos alimentícios 

Gerenciar processos de produção de alimentos 

Elaborar projeto de produção de alimentos 

Coordenar equipes 

Prestar consultoria e assistência técnica 

Comunicar-se 

 

 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício das ocupações requer formação em engenharia de alimentos 
ou em curso superior de tecnologia em áreas afins, com registro no 
CREA. 
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Engenheiros de Alimentos e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

Homens 2 R$ 8.737,70 

Mulheres 2 R$ 4.889,63 

Total 4 R$ 6.813,66 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 7.626,66 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 2 R$ 8.737,70 

Administração Pública 1 R$ 2.152,60 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 8.737,70 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 1 R$ 2.152,60 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 1 R$ 7.626,66 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 

 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               84 

Cirurgiões-Dentistas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Cirurgião-dentista - auditor, clínico geral, endodontista, epidemiologista, 
estomatologista, implantodontista, odontogeriatra, odontologista legal, 
odontopediatra, ortopedista e ortodontista, patologista bucal, 
periodontista, protesiólogo bucomaxilofacial, protesista, radiologista, 
reabilitador oral, traumatologista bucomaxilofacial, odontologia do 
trabalho, dentística, disfunção temporomandibular e dor orofacial, 
odontologia para pacientes com necessidades especiais   
Cirurgião-dentista de saúde coletiva 
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família 
 

Atuam nas áreas de odontologia legal e saúde coletiva, dentística, prótese e 
prótese maxilofacial, odontopediatria e ortodontia, radiologia, patologia, 
estomatologia, periodontia, traumatologia bucomaxilofacial e implantologia. 
Trabalham por conta própria ou como assalariados em clínicas particulares, 
cooperativas e empresas de atendimento odontológico e na Administração 
Pública. Exercem suas atividades individualmente e em equipe. Podem 
permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar 
expostos a radiações, materiais tóxicos, ruído intenso, contaminações e aos 
riscos de lesões por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (LER-DORT). 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Os cirurgiões-dentistas atendem e orientam pacientes e executam 
procedimentos odontológicos, aplicam medidas de promoção e 
prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo 
diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras áreas. 
Podem desenvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolvem 
atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem 
necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Podem 
atuar em consultórios particulares, instituições públicas ou privadas, 
ONGs. Exercem atividade de ensino e pesquisa. 

 

Realizar procedimento odontológico 

Aplicar medidas de prevenção e promoção de saúde 

Praticar ações de saúde coletiva 

Estabelecer diagnóstico e prognóstico 

Planejar tratamento de pacientes 

Interagir com profissionais de outras áreas 

Preparar pacientes 

Desenvolver pesquisas na área odontológica 

Administrar local e condições de trabalho 

Promover a saúde da família 

 

Formação e experiência 
As ocupações requerem, para seu exercício, formação em odontologia e 
registro no CRO e atualização constante. 
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Cirurgiões-Dentistas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 10 ou 11 profissionais 

 27 a 30 profissionais 

 69 profissionais 

 327 profissionais 

Homens 236 R$ 4.888,70 

Mulheres 446 R$ 4.482,43 

Total 682 R$ 4.623,02 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 1 R$ 5.440,00 

Indústria de Transformação 2 R$ 2.031,14 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1 R$ 6.592,00 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 161 R$ 5.566,95 

Administração Pública 517 R$ 4.333,70 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 19 R$ 9.513,69 

Setor Público Estadual 158 R$ 4.899,03 

Setor Público Municipal 382 R$ 4.393,01 

Setor Público - Outros 51 R$ 4.398,67 

Entidade Empresa Estatal 2 R$ 10.641,51 

Entidade Empresa Privada 10 R$ 2.979,23 

Entidades sem Fins Lucrativos 60 R$ 4.075,93 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Veterinários e Zootecnistas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Médico veterinário 
Zootecnista 

Os profissionais dessa família ocupacional podem exercer suas funções nos 
setores cujas atividades referem-se a pecuária e serviços relacionados. De 
modo geral, atuam na condição de trabalhadores contratados, com carteira 
assinada, trabalham de forma individual e com supervisão ocasional. 
Desenvolvem as atividades em ambientes fechados e a céu aberto, em 
períodos diurnos, porém, com irregularidades de horários. Podem trabalhar 
em posições desconfortáveis durante longos períodos e, ainda, o trabalho 
pode ocorrer em situação de pressão, provocando estresse constante. 
Algumas vezes, podem estar sujeitos a ação de materiais tóxicos, radiação, 
ruído intenso, riscos biológicos e baixas temperaturas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; 
contribuem para o bem-estar animal; podem promover saúde pública e 
defesa do consumidor; exercem defesa sanitária animal; desenvolvem 
atividades de pesquisa e extensão; atuam nas produções industrial e 
tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentam produção 
animal; atuam nas áreas comercial, agropecuária, de biotecnologia e de 
preservação ambiental; elaboram laudos, pareceres e atestados; 
assessoram a elaboração de legislação pertinente. 

 

Fomentar produção animal 

Praticar clínica médica veterinária, em todas as suas especialidades 

Exercer defesa sanitária animal 

Promover saúde pública e defesa do consumidor 

Elaborar laudos, pareceres e atestados 

Desenvolver atividades de pesquisa e extensão 

Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade de produtos 

Atuar na área comercial agropecuária 

Atuar na área de biotecnologia 

Atuar na preservação ambiental 

Contribuir para o bem-estar animal 

Assessorar na elaboração de legislação pertinente 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Essas ocupações são exercidas por profissionais com escolaridade de 
ensino superior completo ou com formação em cursos superiores de 
tecnologia (tecnólogos). O exercício pleno das funções ocorre após o 
período de um ano de experiência profissional. 
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Veterinários e Zootecnistas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 5 ou 7 profissionais  

 10 profissionais 

 85 profissionais 

Homens 76 R$ 6.450,63 

Mulheres 62 R$ 5.039,31 

Total 138 R$ 5.816,56 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 2 R$ 1.642,99 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 6 R$ 1.473,78 

Serviços 78 R$ 8.126,18 

Administração Pública 44 R$ 2.874,08 

Agropecuária 8 R$ 3.781,91 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 8 R$ 8.194,62 

Setor Público Estadual 6 R$ 2.851,85 

Setor Público Municipal 40 R$ 2.929,03 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 46 R$ 10.503,19 

Entidade Empresa Privada 34 R$ 3.053,80 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 4 R$ 3.969,93 
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Farmacêuticos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Farmacêutico   
Farmacêutico analista clínico   
Farmacêutico de alimentos   
Farmacêutico em práticas integrativas e complementares   
Farmacêutico em saúde pública   
Farmacêutico industrial   
Farmacêutico toxicologista   
Farmacêutico hospitalar e clínico 

Trabalham em instituições públicas ou privadas, em farmácias e redes de 
distribuição de remédios, nas indústrias de produtos farmacêuticos e 
correlatos, nas indústrias de produtos alimentares, de cosméticos, dentre 
outras. Trabalham majoritariamente com carteira assinada, mas também 
podem trabalhar por conta própria ou como empregador. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços 
farmacêuticos. Podem produzir esses produtos e serviços em escala 
magistral e industrial. Também realizam ações de controle de qualidade 
de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, 
distribuição e transporte desses produtos. Desenvolvem produtos e 
serviços farmacêuticos, podem coordenar políticas de assistência 
farmacêutica e atuam na regulação e fiscalização de estabelecimentos, 
produtos e serviços farmacêuticos. Realizam análises clínicas, 
toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de 
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções 
vitais dos seres humanos e dos animais. 

 

Dispensar produtos e serviços farmacêuticos 

Produzir em escala industrial e magistral produtos farmacêuticos 

Controlar qualidade de produtos e serviços farmacêuticos 

Desenvolver produtos e serviços farmacêuticos 

Coordenar política de assistência farmacêutica 

Realizar análises (clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, 
microbiológicas e bromatológicas) 

Gerenciar armazenamento, distribuição e transporte de produtos 
farmacêuticos 

Efetuar pesquisas técnico-científicas 

Atuar na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços 
farmacêuticos 

Prestar serviços farmacêuticos 

Administrar estabelecimentos farmacêuticos 

 

Formação e experiência 
O acesso a essas ocupações requer curso superior em farmácia. 
Atualmente a formação é única, substituindo as duas formações 
anteriores: a de farmácia e a de bioquímica. 
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Farmacêuticos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 ou 6 profissionais 

 11 ou 14 profissionais 

 21 a 43 profissionais 

 455 profissionais 

Homens 183 R$ 3.475,66 

Mulheres 510 R$ 3.410,37 

Total 693 R$ 3.427,61 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 2 R$ 6.279,69 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 471 R$ 3.386,14 

Serviços 166 R$ 3.814,63 

Administração Pública 54 R$ 2.493,99 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 12 R$ 7.997,99 

Setor Público Estadual 90 R$ 3.298,18 

Setor Público Municipal 42 R$ 2.309,84 

Setor Público - Outros 1 R$ 2.057,86 

Entidade Empresa Estatal 2 R$ 19.527,21 

Entidade Empresa Privada 534 R$ 3.385,38 

Entidades sem Fins Lucrativos 11 R$ 3.038,73 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 3.177,39 
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Enfermeiros e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Enfermeiro   
Enfermeiro auditor   
Enfermeiro de bordo   
Enfermeiro de centro cirúrgico   
Enfermeiro de terapia intensiva   
Enfermeiro do trabalho   
Enfermeiro nefrologista   
Enfermeiro neonatologista   
Enfermeiro obstétrico   
Enfermeiro psiquiátrico   
Enfermeiro puericultor e pediátrico   
Enfermeiro sanitarista   
Enfermeiro da estratégia de saúde da família   
Perfusionista 

Atuam nas áreas de saúde e serviços sociais. Exercem atividades em empresas 
públicas e privadas. A maioria dos enfermeiros possui registro em carteira, ao passo 
que os perfusionistas podem também atuar como autônomos e empregadores. 
Ambos trabalham em equipe, em ambientes fechados. Os enfermeiros se revezam 
por turnos (diurno/noturno), exceto os profissionais que atuam na Estratégia de 
Saúde da Família, que trabalham somente em horário diurno e com carga 
determinada em portaria específica. Os perfusionistas trabalham em horários 
irregulares. Os profissionais de enfermagem são predominantemente do sexo 
feminino, porém o número de profissionais do sexo masculino tem aumentado nos 
anos recentes. São expostos a riscos biológicos e – com exceção dos enfermeiros 
sanitaristas e do trabalho – a materiais tóxicos, radiações, contaminação por 
materiais pérfuro-cortantes e estresse decorrente de lidar com vida humana. Os 
perfusionistas trabalham em posições desconfortáveis durante longos períodos e sob 
supervisão constante. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Prestam assistência ao paciente e/ou cliente; coordenam, planejam ações e 
auditam serviços de enfermagem e/ou perfusão. Os enfermeiros implementam 
ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Os perfusionistas 
realizam procedimentos de circulação extracorpórea em hospitais. Todos os 
profissionais desta família ocupacional podem realizar pesquisa. 

 

Prestar assistência ao paciente/cliente 

Coordenar serviços de enfermagem e/ou perfusão 

Planejar ações de enfermagem e/ou perfusão 

Realizar procedimento de circulação extracorpórea 

Implementar ações para promoção da saúde 

Auditorar serviços de enfermagem e/ou perfusão 

Realizar pesquisas em enfermagem e/ou perfusão 

Promover a saúde da família 

 

Formação e experiência 
A formação requerida para os enfermeiros é a de bacharelado e registro no 
Coren. Já para os perfusionistas, requer-se formação em curso superior nas 
áreas de ciências biológicas ou da saúde e curso de especialização de 1.400 
horas. O exercício pleno das atividades, para os enfermeiros, ocorre após um a 
dois anos de experiência profissional, exceção feita àqueles que atuam na 
Estratégia de Saúde da Família, onde não há exigência de experiência anterior. 
Para ser um especialista na área, é recomendável que o profissional passe 
primeiramente por diferentes áreas de trabalho e posteriormente se especialize 
em uma delas. No caso dos perfusionistas, o exercício pleno das atividades 
ocorre após três a quatro anos de experiência profissional. 
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Enfermeiros e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 10 a 17 profissionais 

 21 a 42 profissionais 

 78 profissionais 

 1.930 profissionais 

Homens 315 R$ 3.999,95 

Mulheres 2.190 R$ 4.025,08 

Total 2.505 R$ 4.021,92 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 4 R$ 12.368,26 

Indústria de Transformação 4 R$ 12.281,67 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 2 R$ 12.358,58 

Construção Civil 0 - 

Comércio 18 R$ 3.542,48 

Serviços 1.799 R$ 3.933,27 

Administração Pública 678 R$ 4.147,30 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 67 R$ 8.104,66 

Setor Público Estadual 1.084 R$ 4.058,74 

Setor Público Municipal 486 R$ 4.315,51 

Setor Público - Outros 17 R$ 1.990,51 

Entidade Empresa Estatal 7 R$ 15.910,48 

Entidade Empresa Privada 573 R$ 3.544,44 

Entidades sem Fins Lucrativos 270 R$ 3.169,68 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 2.884,65 
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Fisioterapeutas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Fisioterapeuta geral 
Fisioterapeuta respiratória 
Fisioterapeuta neurofuncional 
Fisioterapeuta traumato-ortopédica funcional 
Fisioterapeuta osteopata 
Fisioterapeuta quiropraxista 
Fisioterapeuta acupunturista 
Fisioterapeuta esportivo 
Fisioterapeuta do trabalho 

Trabalham nas áreas de saúde, de educação e de serviços sociais, em 
caráter liberal e/ou com vínculo empregatício ou ainda na prestação de 
serviços terceirizados, de forma individual ou em equipes multiprofissionais. 
Atuam em consultórios, hospitais, ambulatórios clínicas, escolas, domicílios, 
clubes, comunidades, escolas e indústrias, em ambientes fechados ou 
abertos, em horários diurnos e noturnos. Podem permanecer em posições 
desconfortáveis por longos períodos ou ser expostos a elementos 
biopatogênicos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e 
recuperação de pacientes e clientes. Atendem e avaliam as condições 
funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos 
específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuam na área de 
educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais 
educativos e orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e 
implementam programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. 
Gerenciam serviços de saúde orientando e supervisionando recursos 
humanos. Exercem atividades técnico-científicas através da realização 
de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em 
eventos científicos. 

 

Aplicar avaliação tecnológica fisioterapêutica 

Atender clientes e pacientes 

Avaliar clientes e pacientes 

Estabelecer diagnóstico fisioterapêutico 

Planejar estratégias de intervenção 

Implementar ações de intervenção 

Educar em saúde 

Gerenciar serviços de saúde 

Exercer atividades técnico-científicas 

Trabalhar com segurança 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para o exercício dessas ocupações, é exigido curso superior na área de 
fisioterapia, com registro no conselho profissional pertinente. 

 
 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               93 

Fisioterapeutas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 11 profissionais 

 55 profissionais 

 357 profissionais 

Homens 136 R$ 3.261,03 

Mulheres 384 R$ 2.894,75 

Total 520 R$ 2.990,54 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 4 R$ 2.366,17 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 350 R$ 2.978,17 

Administração Pública 166 R$ 3.031,69 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 10 R$ 5.708,40 

Setor Público Estadual 170 R$ 3.764,07 

Setor Público Municipal 161 R$ 3.037,67 

Setor Público - Outros 3 R$ 2.860,80 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 129 R$ 1.852,90 

Entidades sem Fins Lucrativos 47 R$ 2.583,71 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Nutricionistas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Dietista  

Nutricionista 
Atuam nas seguintes áreas: alimentação coletiva (creches, escolas, cesta 
básica, hotelaria, refeição convênio, restaurante comercial, restaurante 
industrial e concessionárias, gastronomia, catering); clínica (hospitais, spa, 
lactário, ambulatório, consultório, banco de leite, atendimento domiciliar, 
estética); esporte; saúde coletiva (programas institucionais, unidades 
primárias de saúde); saúde pública (vigilância sanitária e vigilância 
institucional); marketing (atendimento ao consumidor e cozinha 
experimental); indústria de alimentos; consultoria/assessoria. São 
assalariados, organizam-se em equipe multi e interdisciplinar e trabalham 
sem supervisão. Executam seu trabalho em ambiente fechado e em horário 
diurno, podendo, em alguns casos, trabalhar em horário irregular. Estão 
sujeitos a trabalho sob pressão, levando situação de estresse, a posições 
desconfortáveis durante longos períodos e podem ser expostos a ruído 
intenso, altas temperaturas, risco ambiental e insalubridade. Existe uma nova 
tendência em nutrição, que diz respeito à nutrição animal. Trata-se de um 
trabalho multiprofissional, ligado à gestão ambiental, onde o nutricionista 
trabalha com questões do desperdício e de rastreabilidade de doenças 
animais, principalmente de animais silvestres. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e 
enfermos); planejam, organizam, administram e avaliam unidades de 
alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam 
de programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar 
serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e 
ministrar cursos. Atuam em conformidade com o manual de boas 
práticas. 

 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou 
enfermos) 

Administrar unidades de alimentação e nutrição 

Efetuar controle higiênico-sanitário 

Planejar unidades de alimentação e nutrição 

Exercer atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento 

Estruturar atendimento ao consumidor 

Gerenciar recursos humanos, materiais e financeiros 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para ingressar nessas ocupações, é necessário que o trabalhador tenha 
curso superior em nutrição. Dietistas são os profissionais formados pela 
faculdade de higiene dos alimentos. 
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Nutricionistas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 6 a 9 profissionais 

 10 profissionais 

 317 profissionais 

Homens 43 R$ 3.467,43 

Mulheres 373 R$ 2.810,86 

Total 416 R$ 2.878,72 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 1 R$ 15.770,58 

Indústria de Transformação 100 R$ 2.548,64 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 1.673,93 

Comércio 29 R$ 2.866,91 

Serviços 197 R$ 3.270,49 

Administração Pública 88 R$ 2.247,89 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 12 R$ 7.621,70 

Setor Público Estadual 111 R$ 3.073,71 

Setor Público Municipal 81 R$ 2.211,73 

Setor Público - Outros 1 R$ 3.000,00 

Entidade Empresa Estatal 2 R$ 13.167,38 

Entidade Empresa Privada 179 R$ 2.545,23 

Entidades sem Fins Lucrativos 30 R$ 3.360,90 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Fonoaudiólogos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Fonoaudiólogo geral   
Fonoaudiólogo educacional   
Fonoaudiólogo em audiologia   
Fonoaudiólogo em disfagia   
Fonoaudiólogo em linguagem   
Fonoaudiólogo em motricidade orofacial   
Fonoaudiólogo em saúde coletiva   
Fonoaudiólogo em voz 

Trabalham nas áreas de saúde, de educação e de serviços sociais, em 
caráter liberal e/ou com vínculo empregatício ou ainda na prestação de 
serviços terceirizados, de forma individual ou em equipes multiprofissionais. 
Atuam em consultórios, hospitais, ambulatórios, clínicas, escolas, domicílios, 
clubes, comunidades, indústrias, em ambientes fechados, em horários 
diurnos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam tratamento fonoaudiológico para prevenção, habilitação e 
reabilitação de pacientes e clientes, aplicando protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiologia. Avaliam pacientes e 
clientes; realizam diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, 
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; atuam em programas de 
prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercem atividades 
técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos 
específicos, organização e participação em eventos científicos. 

 

Realizar tratamento fonoaudiológico 

Avaliar pacientes e clientes 

Realizar diagnóstico fonoaudiológico 

Aplicar procedimentos fonoaudiológicos 

Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis 

Atuar em programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida 

Exercer atividades técnico-científicas e administrativas 

Comunicar-se 

 

 

 

Formação e experiência 
Para o exercício da ocupação de fonoaudiólogo geral é exigido curso 
superior na área de fonoaudiologia, com registro no conselho profissional 
pertinente. Para as demais ocupações de fonoaudiólogo, além do curso 
superior na área de fonoaudiologia, com registro no conselho profissional 
pertinente, é exigido curso de qualificação profissional na área de mais 
de 400 horas. 
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Fonoaudiólogos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 profissionais  

 58 profissionais 

Homens 9 R$ 2.715,75 

Mulheres 66 R$ 2.516,65 

Total 75 R$ 2.540,54 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 2.435,78 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 8 R$ 2.696,81 

Serviços 45 R$ 2.542,80 

Administração Pública 21 R$ 2.481,16 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 5 R$ 6.359,03 

Setor Público Estadual 17 R$ 2.539,06 

Setor Público Municipal 21 R$ 2.481,16 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 30 R$ 2.013,43 

Entidades sem Fins Lucrativos 2 R$ 1.537,15 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Terapeutas Ocupacionais e Ortoptistas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Terapeuta ocupacional 
Ortoptista 

Trabalham nas áreas de saúde, educação e serviços sociais, 
predominantemente em caráter liberal, no caso dos ortoptistas, e com vínculo 
empregatício, no caso dos terapeutas ocupacionais, na maior parte do tempo, 
em equipes multiprofissionais. Atuam em consultórios, hospitais, 
ambulatórios, clínicas, escolas, domicílios, clubes, comunidades, escolas, 
indústrias, dentre outros, em horários diurnos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realiza intervenções e tratamento de pacientes e clientes, utilizando 
procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortóptica. Avaliam 
funções e atividades; analisam condições dos pacientes e clientes; 
realizam diagnósticos. Atuam na orientação de pacientes, clientes, 
familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolvem, ainda, programas 
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 

 

Realizar intervenções/tratamento 

Avaliar funções e atividades 

Analisar condições dos pacientes, clientes, ambientes e comunidades 

Realizar diagnósticos 

Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis 

Executar atividades técnico-científicas e administrativas 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para o exercício dessas ocupações, é exigido curso superior em uma das 
áreas: terapia ocupacional ou ortóptica, com registros nos conselhos 
profissionais pertinentes. 
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Terapeutas Ocupacionais e Ortoptistas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 15 profissionais  

Homens 7 R$ 2.543,96 

Mulheres 11 R$ 1.953,21 

Total 18 R$ 2.182,94 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 13 R$ 2.068,49 

Administração Pública 5 R$ 2.480,52 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 6 R$ 3.094,58 

Setor Público Municipal 3 R$ 2.720,91 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 4 R$ 1.415,69 

Entidades sem Fins Lucrativos 5 R$ 1.380,00 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais da Educação Física 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Avaliador físico   
Ludomotricista   
Preparador de atleta   
Preparador físico   
Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol)   
Técnico de laboratório e fiscalização desportiva   
Treinador profissional de futebol 

Os profissionais prestam serviços no campo dos exercícios físicos com 
objetivos educacionais, de saúde e de desempenho esportivo. Podem 
trabalhar em academias e escolas de esporte, clubes e hotéis, clínicas 
médicas e fisioterápicas, em atendimentos domiciliares, em órgãos da 
Administração Pública direta etc., como empregados com carteira ou como 
autônomos. Desenvolvem seu trabalho de forma individual, nos mais 
variados ambientes, em horários irregulares. Em algumas atividades, alguns 
profissionais podem trabalhar sob condições especiais, por exemplo, em 
posições desconfortáveis por período prolongado, sob pressão, sujeitos a 
mudanças climáticas e intempéries. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Desenvolvem, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas; 
ensinam técnicas desportivas; realizam treinamentos especializados 
com atletas de diferentes esportes; instruem-lhes acerca dos princípios 
e regras inerentes a cada um deles; avaliam e supervisionam o preparo 
físico dos atletas; acompanham e supervisionam as práticas desportivas; 
elaboram informes técnicos e científicos na área de atividades físicas e 
do desporto. 

 

Coordenar atividade física e esportiva 

Identificar necessidades de intervenção profissional 

Planejar ações de intervenção profissional 

Desenvolver treinamento 

Intervir nos processos competitivos 

Comunicar-se 

 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício das ocupações da família requer formação superior em 
educação física, com registro no Conselho Regional de Educação Física. 
No mercado de trabalho, cresce o número de profissionais portadores de 
cursos de especialização e pós-graduação. O exercício pleno das 
atividades varia conforme a ocupação, entre um e quatro anos. 
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Profissionais da Educação Física 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 ou 6 profissionais 

 12 a 19 profissionais 

 218 profissionais 

Homens 213 R$ 1.179,09 

Mulheres 110 R$ 1.451,59 

Total 323 R$ 1.271,89 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 1.072,00 

Comércio 6 R$ 703,59 

Serviços 309 R$ 1.262,83 

Administração Pública 7 R$ 2.187,32 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 7 R$ 2.187,32 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 267 R$ 1.034,56 

Entidades sem Fins Lucrativos 49 R$ 2.434,30 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Médicos Clínicos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Médico infectologista; acupunturista; legista; nefrologista; alergista e 
imunologista; neurologista; angiologista; nutrologista; cardiologista; 
oncologista clínico; cancerologista pediátrico; pediatra; clínico; 
pneumologista; de família e comunidade; psiquiatra; dermatologista; 
reumatologista; sanitarista; do trabalho; da estratégia de saúde da 
família; em medicina de tráfego; anatomopatologista; em medicina 
intensiva; anestesiologista; antroposófico; endocrinologista e 
metabologista; fisiatra; gastroenterologista; generalista; geneticista; 
geriatra; hematologista; homeopata 
 

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em setores 
cujas atividades referem-se a saúde e serviços sociais, ensino, pesquisa e 
desenvolvimento. De modo geral, atuam por conta própria, na condição de 
autônomos; sem supervisão permanente. Organizam-se individualmente e 
em equipe de trabalho, desenvolvendo as atividades em ambientes fechados, 
em horários de trabalho irregulares. Exceção feita profissionais que atuam no 
Programa de Estratégia de Saúde da Família, onde exercem suas funções 
como empregados, com supervisão ocasional e cumprem carga horária 
semanal prevista em portaria específica. Podem trabalhar em posições 
desconfortáveis durante longos períodos e, devido à natureza e nível de 
responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse 
constante. Em algumas ocupações os profissionais podem estar sujeitos a 
ação de materiais tóxicos, químicos, radioativos e biológicos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; 
implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, 
tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em 
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram 
documentos e difundem conhecimentos da área médica. 

 

Realizar consulta e atendimento médico 

Tratar pacientes e clientes 

Implementar ações de promoção da saúde 

Elaborar documentos médicos 

Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas 

Coordenar programas e serviços em saúde 

Difundir conhecimentos médicos 

Promover a saúde da família 

 

Formação e experiência 
Essas ocupações são exercidas por profissionais com formação superior 
em medicina, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). 
O exercício pleno das funções se dá após o período de um a dois anos 
de experiência profissional e de três a quatro anos para o médico 
antroposófico. Para o exercício da função no Programa de Estratégia de 
Saúde da Família não é necessário experiência anterior. 
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Médicos Clínicos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 10 a 18 profissionais 

 29 a 45 profissionais 

 89 profissionais 

 1.901 profissionais 

Homens 1.265 R$ 8.615,54 

Mulheres 1.078 R$ 8.504,22 

Total 2.343 R$ 8.564,32 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 14 R$ 20.160,21 

Indústria de Transformação 28 R$ 8.269,85 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 6 R$ 6.467,82 

Construção Civil 5 R$ 3.115,68 

Comércio 1 R$ 3.408,57 

Serviços 1.717 R$ 9.274,09 

Administração Pública 570 R$ 6.255,15 

Agropecuária 2 R$ 2.782,09 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 172 R$ 13.225,81 

Setor Público Estadual 1.394 R$ 8.924,81 

Setor Público Municipal 329 R$ 7.377,71 

Setor Público - Outros 12 R$ 4.002,08 

Entidade Empresa Estatal 19 R$ 19.534,03 

Entidade Empresa Privada 134 R$ 4.813,23 

Entidades sem Fins Lucrativos 282 R$ 6.576,96 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 4.064,18 
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Médicos em Especialidades Cirúrgicas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Médico em cirurgia vascular   
Médico cirurgião cardiovascular   
Médico cirurgião de cabeça e pescoço   
Médico cirurgião do aparelho digestivo   
Médico cirurgião geral   
Médico cirurgião pediátrico   
Médico cirurgião plástico   
Médico cirurgião torácico   
Médico ginecologista e obstetra   
Médico mastologista   
Médico neurocirurgião   
Médico oftalmologista   
Médico ortopedista e traumatologista   
Médico otorrinolaringologista 
Médico coloproctologista 
Médico urologista   
Médico cancerologista cirúrgico   
Médico cirurgião da mão 

Os profissionais dessa família ocupacional desenvolvem suas atividades nos 
setores de saúde, serviços sociais, ensino, pesquisa e desenvolvimento. 
Atuam como autônomos sem supervisão permanente, podem trabalhar 
individualmente ou em equipe, desenvolvem as atividades em locais 
fechados e em horários irregulares. Em algumas situações, trabalham em 
posições desconfortáveis por longos períodos e, devido à natureza e 
responsabilidade do próprio trabalho ficam sujeitos a situação de estresse. 
Em algumas das ocupações os profissionais, podem estar sujeitos a ação de 
materiais tóxicos, químicos, radioativos e biológicos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada 
paciente, implantam órteses e próteses, transplantam órgãos e tecidos; 
realizam consultas e atendimentos médicos para tratamento de 
pacientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da 
saúde, tanto individuais quanto coletivas; elaboram documentos 
médicos, administram serviços em saúde e difundem conhecimentos da 
área médica. 

 

Praticar intervenções cirúrgicas 

Realizar consulta e atendimento médico 

Tratar paciente (como ser biopsicossocial) 

Implementar ações para promoção da saúde 

Elaborar documentos médicos 

Administrar serviços de saúde 

Difundir conhecimentos médicos 

 

Formação e experiência 
As ocupações são exercidas por profissionais de nível superior, 
credenciados pelo CFM - Conselho Federal de Medicina. O exercício da 
função se dá após o período de um a dois anos de experiência 
profissional mais curso de especialização ou residência médica na área 
de atuação. 
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Médicos em Especialidades Cirúrgicas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 6 profissionais 

 13 profissionais 

 21 ou 22 profissionais 

 449 profissionais 

Homens 407 R$ 8.850,17 

Mulheres 118 R$ 7.885,38 

Total 525 R$ 8.633,32 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 2 R$ 4.266,22 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 480 R$ 9.028,76 

Administração Pública 43 R$ 4.422,24 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 347 R$ 10.575,71 

Setor Público Municipal 41 R$ 4.396,78 

Setor Público - Outros 1 R$ 5.000,00 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 21 R$ 6.860,96 

Entidades sem Fins Lucrativos 115 R$ 4.638,01 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Médico citopatologista   
Médico em endoscopia   
Médico em medicina nuclear   
Médico em radiologia e diagnóstico por imagem   
Médico patologista   
Médico radioterapeuta   
Médico patologista clínico / medicina laboratorial   
Médico hemoterapeuta   
Médico hiperbarista   
Médico neurofisiologista clínico 

Os profissionais dessa família ocupacional desenvolvem suas atividades nos 
setores de saúde, serviços sociais, ensino, pesquisa e desenvolvimento. 
Atuam como autônomos sem supervisão permanente, podem trabalhar 
individualmente ou em equipe, desenvolvem as atividades em locais 
fechados e em horários irregulares. Em algumas situações, trabalham em 
posições desconfortáveis por longos períodos e, devido à natureza e 
responsabilidade do próprio trabalho ficam sujeitos a situação de estresse. 
Em algumas das ocupações os profissionais podem estar sujeitos a ação de 
materiais tóxicos, químicos, radioativos e biológicos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam procedimentos de diagnóstico e terapêutica; realizam consulta 
e atendimento médico; tratam pacientes como ser biopsicosocial; 
implementam ações para promoção da saúde; coordenam serviços de 
saúde; elaboram documentos médicos e difundem conhecimentos 
médicos. 

 

Realizar procedimentos médicos de diagnóstico e terapêutica 

Realizar consulta e atendimento médico 

Tratar pacientes (como ser biopsicosocial) 

Elaborar documentos médicos 

Implementar ações para promoção da saúde 

Coordenar serviços de saúde 

Difundir conhecimentos médicos 

Trabalhar com biossegurança 

 

Formação e experiência 
As ocupações são exercidas por profissionais de nível superior, 
credenciados pelo CFM - Conselho Federal de Medicina. O exercício da 
função se dá após o período de um a dois anos de experiência 
profissional mais curso de especialização ou residência médica na área 
de atuação. 
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Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 3 profissionais 

 27 profissionais 

Homens 22 R$ 6.662,97 

Mulheres 11 R$ 5.828,50 

Total 33 R$ 6.384,81 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 26 R$ 7.065,61 

Administração Pública 7 R$ 3.856,13 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 12 R$ 8.204,48 

Setor Público Municipal 5 R$ 3.090,53 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 3 R$ 1.637,78 

Entidades sem Fins Lucrativos 13 R$ 7.067,61 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 

 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               108 

Osteopatas e Quiropraxistas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Quiropraxista 
Osteopata 

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em setores 
cujas atividades referem-se a saúde e serviços sociais, ensino, pesquisa e 
desenvolvimento. De modo geral, atuam por conta própria, na condição de 
autônomos; de forma individual, sem supervisão permanente. Atuam em 
consultórios, hospitais, ambulatórios, clínicas, em ambientes fechados e em 
horários diurnos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Tratam e atendem pacientes e clientes aplicando tratamento 
manipulativo osteopático (TMO) e realizando ajustes quiropráticos. 
Estabelecem diagnóstico osteopático e quiroprático. Atuam na 
orientação de pacientes, clientes, familiares e cuidadores. Desenvolvem 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 
Exercem atividades técnico-científicas através da realização de 
pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos 
científicos. 

 

Tratar pacientes/clientes 

Estabelecer diagnóstico 

Aplicar testes 

Atender pacientes/clientes 

Orientar pacientes/clientes 

Exercer atividades técnico-científicas 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para o exercício da ocupação quiropraxista, é exigido curso superior na 
área de quiropraxia. Para o exercício da ocupação osteopata, é exigida 
formação osteopática segundo modelos de formação sistematizados 
pela OMS para profissionais com diploma de graduação prévia em 
medicina e fisioterapia ou graduação específica em osteopatia. 
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Osteopatas e Quiropraxistas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais das Terapias Criativas, Equoterápicas e Naturológicas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Musicoterapeuta   
Arteterapeuta   
Equoterapeuta   
Naturólogo 

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em setores 
cujas atividades referem-se a saúde e serviços sociais, educação e 
desportiva. De modo geral, atuam por conta própria, na condição de 
autônomos; de forma individual ou em grupos, sem supervisão permanente. 
Atuam em ambientes fechados no caso do arteterapeuta, musicoterapeuta, 
naturólogo, e em ambientes abertos no caso do equoterapeuta. Arteterapeuta, 
musicoterapeuta e equoterapeuta trabalham no período diurno. No caso dos 
naturólogos os horários de trabalho são irregulares. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam atendimento terapêutico em pacientes, clientes e praticantes, 
utilizando programas, métodos e técnicas específicas de arteterapia, 
musicoterapia, equoterapia e naturologia. Atuam na orientação de 
pacientes, interagentes, clientes, praticantes, familiares e cuidadores. 
Desenvolvem programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade 
de vida. Exercem atividades técnico-científicas através da realização de 
pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em 
eventos científicos. 

 

Realizar atendimento terapêutico 

Analisar evolução terapêutica 

Realizar planejamento terapêutico 

Avaliar condições de clientes/pacientes/usuários/praticantes/interagentes 

Orientar clientes/pacientes/usuários/familiares/cuidadores/interagentes 

Executar atividades técnico-científicas e administrativas 

Trabalhar com segurança 

Comunicar-se 

 

 

 

 

Formação e experiência 
Para o exercício da ocupação musicoterapeuta, é exigida graduação ou 
especialização na área. Para o exercício da ocupação arteterapeuta, é 
exigida formação superior em saúde, educação ou saúde além de pós-
graduação ou especialização na área. Para o exercício da ocupação 
equoterapeuta, é exigida formação superior em saúde ou em educação, 
além de, no mínimo, cursos de capacitação de 80 horas e experiência 
de 1 ano em equoterapia e equitação. Para o exercício da ocupação 
naturólogo é exigida graduação na área. 
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Profissionais das Terapias Criativas, Equoterápicas e Naturológicas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Nível Superior na Educação Infantil 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) 
Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) 

Exercem suas funções em instituições de ensino, públicas ou privadas. São 
estatutários ou contratados na condição de trabalhadores assalariados, com 
carteira assinada; trabalham de forma individual, com supervisão ocasional, 
em ambientes fechados, geralmente no período diurno. Podem estar 
expostos à ação de ruído intenso, no desenvolvimento de algumas 
atividades. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Promovem educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de 
até seis anos; cuidam de alunos; planejam a prática educacional e 
avaliam as práticas pedagógicas. Organizam atividades; pesquisam; 
interagem com a família e a comunidade e realizam tarefas 
administrativas. 

 

Promover a educação dos alunos 

Promover a relação ensino-aprendizagem 

Cuidar dos alunos 

Planejar a prática educacional 

Avaliar as práticas pedagógicas 

Organizar as atividades 

Pesquisar 

Interagir com a família e a comunidade 

Realizar tarefas administrativas 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer formação de nível superior na área 
de educação e concurso público, no caso da rede pública. 
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Professores de Nível Superior na Educação Infantil 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 12 profissionais 

 20 a 38 profissionais 

 67 profissionais 

 552 profissionais 

Homens 101 R$ 2.024,16 

Mulheres 936 R$ 1.800,84 

Total 1.037 R$ 1.822,59 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 5 R$ 541,10 

Serviços 845 R$ 1.275,05 

Administração Pública 187 R$ 4.331,07 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 187 R$ 4.331,07 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 775 R$ 1.264,48 

Entidades sem Fins Lucrativos 75 R$ 1.335,31 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Nível Superior do Ensino Fundamental (Primeira a Quarta Séries) 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental 
(primeira à quarta série)   
Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira à quarta 
série) 

Desenvolvem trabalho junto a crianças, adolescentes e adultos, em 
comunidades com contextos culturais e sociais diversificados, em escolas e 
instituições de ensino das redes federal, estadual, municipal e privada, ONGs 
etc., como estatutários ou empregados com carteira assinada. Trabalham de 
forma individual e em equipes, sob supervisão, predominantemente em 
zonas urbanas, tanto em espaços especialmente destinados ao ensino, como 
em ambientes improvisados, em horários regulares e variáveis. Em algumas 
atividades, alguns profissionais podem estar sujeitos a condições especiais 
de trabalho, como permanência em posições desconfortáveis por períodos 
prolongados, exposição a ruídos e ao desgaste proveniente do uso intensivo 
da voz. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação 
às ciências) nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. 
Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; 
participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões 
administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, 
culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam 
constantemente capacidades de comunicação. 

 

Ministrar aulas 

Preparar aulas 

Efetuar registros burocráticos pedagógicos 

Participar na elaboração do projeto pedagógico 

Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais 

Avaliar os alunos 

Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas 

Organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer escolaridade de nível superior na 
área específica de educação e concurso público, no caso da rede pública. 
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Professores de Nível Superior do Ensino Fundamental (Primeira a Quarta Séries) 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 12 a 16 profissionais 

 20 a 47 profissionais 

 50 a 85 profissionais 

 121 a 467 profissionais 

 545 a 3.477 profissionais 

Homens 2.788 R$ 5.244,43 

Mulheres 9.137 R$ 3.677,71 

Total 11.925 R$ 4.044,01 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 3 R$ 1.084,75 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 4.477 R$ 4.469,58 

Administração Pública 7.445 R$ 3.789,28 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1.426 R$ 11.061,37 

Setor Público Estadual 4 R$ 5.002,37 

Setor Público Municipal 7.440 R$ 3.788,90 

Setor Público - Outros 1 R$ 1.727,50 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 2.417 R$ 1.218,70 

Entidades sem Fins Lucrativos 630 R$ 2.044,84 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 7 R$ 889,78 
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Professores de Nível Superior no Ensino Fundamental de Quinta a Oitava Série 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de ciências exatas e naturais do ensino fundamental   
Professor de educação artística do ensino fundamental   
Professor de educação física do ensino fundamental   
Professor de geografia do ensino fundamental   
Professor de história do ensino fundamental   
Professor de língua estrangeira moderna do ensino fundamental   
Professor de língua portuguesa do ensino fundamental   
Professor de matemática do ensino fundamental 

Trabalham com clientelas de diferentes faixas etárias, oriundas de 
comunidades com diferentes contextos culturais e sociais, em escolas ou 
instituições de ensino das redes públicas federal, estadual, municipal e da 
rede privada e ONG. Predominantemente, trabalham em zonas urbanas, 
como empregados registrados em carteira. Desenvolvem suas atividades de 
forma individual e em equipe, com supervisão ocasional, em locais próprios 
à atividade de ensino e também em locais improvisados, em horários 
irregulares. Em algumas atividades, alguns profissionais podem estar 
expostos aos efeitos do ruído intenso e à fadiga originária do trabalho sob 
pressão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes 
componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências 
naturais, geografia, história, educação artística, educação física e línguas 
estrangeiras modernas, de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. Planejam 
cursos, aulas e atividades escolares; avaliam processo de ensino-
aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de caráter 
pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das 
atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o 
desenvolvimento das atividades, é mobilizado um conjunto de 
capacidades comunicativas. 

 

Promover a educação dos alunos 

Planejar cursos, aulas e atividades escolares 

Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados 

Registrar práticas escolares de caráter pedagógico 

Estudar 

Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola 

Comunicar-se 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer ensino superior completo na área. 
Na rede pública de ensino, requer-se concurso público. 
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Professores de Nível Superior no Ensino Fundamental de Quinta a Oitava Série 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 12 a 17 profissionais 

 29 a 39 profissionais 

 51 a 61 profissionais 

 188 profissionais 

 504 profissionais 

Homens 493 R$ 1.518,31 

Mulheres 774 R$ 1.918,19 

Total 1.267 R$ 1.762,59 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 862 R$ 1.087,82 

Administração Pública 405 R$ 3.198,76 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 3.246,64 

Setor Público Estadual 1 R$ 3.074,41 

Setor Público Municipal 403 R$ 3.204,77 

Setor Público - Outros 1 R$ 900,00 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 728 R$ 973,83 

Entidades sem Fins Lucrativos 130 R$ 1.715,81 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 3 R$ 818,32 
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Professores do Ensino Médio 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de artes no ensino médio   
Professor de biologia no ensino médio   
Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio   
Professor de educação física no ensino médio   
Professor de filosofia no ensino médio   
Professor de física no ensino médio   
Professor de geografia no ensino médio   
Professor de história no ensino médio   
Professor de língua e literatura brasileira no ensino médio   
Professor de língua estrangeira moderna no ensino médio   
Professor de matemática no ensino médio   
Professor de psicologia no ensino médio   
Professor de química no ensino médio   
Professor de sociologia no ensino médio 

Trabalham com clientelas de diferentes faixas etárias, com predomínio de 
adolescentes, oriundas de comunidades com diferentes contextos culturais e 
sociais. Atuam em escolas ou instituições de ensino das redes públicas 
federal, estadual, municipal, da rede privada e ONG. Trabalham em zonas 
urbanas, como estatutários ou empregados registrados em carteira. 
Desenvolvem suas atividades de forma individual e em equipe, com 
supervisão ocasional, em locais próprios à atividade de ensino. Em algumas 
atividades, podem estar expostos aos efeitos do ruído intenso, à fadiga das 
cordas vocais e ao estresse do trabalho sob pressão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Ministram aulas teóricas e práticas no ensino médio, em escolas da rede 
pública e privada; acompanham a produção da área educacional e 
cultural; planejam o curso, a disciplina e o projeto pedagógico; avaliam o 
processo de ensino-aprendizagem; preparam aulas e participam de 
atividades institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é 
mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

 

Ensinar 

Acompanhar a produção da área educacional e cultural 

Planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico 

Avaliar o processo de ensino e aprendizagem 

Preparar aulas 

Participar de atividades institucionais 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer formação de nível superior 
específica, conforme a área de atuação. Na rede pública de ensino, 
requer-se concurso público. 
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Professores do Ensino Médio 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 6 a 9 profissionais 

 10 a 18 profissionais 

 20 a 42 profissionais 

 50 ou 68 profissionais 

 130 a 255 profissionais 

 1.008 profissionais 

Homens 1.021 R$ 4.094,27 

Mulheres 1.181 R$ 3.749,86 

Total 2.202 R$ 3.909,55 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 4 R$ 1.325,88 

Serviços 1.374 R$ 3.996,87 

Administração Pública 824 R$ 3.776,49 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 346 R$ 11.818,67 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 824 R$ 3.776,49 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 797 R$ 1.235,74 

Entidades sem Fins Lucrativos 226 R$ 1.835,49 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 9 R$ 893,33 
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Professores do Ensino Profissional 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor da área de meio ambiente   
Professor de desenho técnico   
Professor de técnicas agrícolas   
Professor de técnicas comerciais e secretariais   
Professor de técnicas de enfermagem   
Professor de técnicas industriais   
Professor de tecnologia e cálculo técnico 

Trabalham em escolas, instituições de educação profissional e outras 
entidades de ensino, de caráter privado e público, em sindicatos, ONG etc., 
como estatutários ou assalariados, com registro em carteira. Atuam como 
docentes em diversas áreas profissionais da indústria, do comércio, da 
agropecuária e dos serviços. Desenvolvem suas atividades em equipe, sob 
supervisão, geralmente no período diurno. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Ensinam a jovens e adultos conhecimentos teóricos e práticos de uma 
área profissional; planejam o trabalho docente; avaliam a aprendizagem 
e o ensino; realizam pesquisas das mudanças no seu campo de ensino 
para transformar esse conhecimento em aulas e situações laboratoriais. 
Desenvolvem recursos didáticos, produzem registros escritos e gráficos; 
trabalham com higiene e segurança e promovem educação ambiental. 
Podem realizar trabalhos técnicos e de assessoria. No exercício das 
atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas. 

 

Ensinar 

Planejar o trabalho docente 

Avaliar a aprendizagem e o ensino 

Pesquisar 

Desenvolver recursos didáticos 

Produzir registros escritos e gráficos 

Realizar trabalhos técnicos, de assessoria e de divulgação 

Trabalhar com higiene e segurança 

Promover educação ambiental 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Para o exercício das ocupações, requer-se ensino superior, com 
licenciatura específica na área profissional de dedicação. 
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Professores do Ensino Profissional 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 20 profissionais 

 173 profissionais 

Homens 56 R$ 1.577,21 

Mulheres 138 R$ 1.199,98 

Total 194 R$ 1.308,87 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 1.036,43 

Comércio 5 R$ 994,22 

Serviços 188 R$ 1.318,69 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 6 R$ 8.370,25 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 160 R$ 1.056,87 

Entidades sem Fins Lucrativos 28 R$ 1.235,78 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Instrutores de Ensino Profissional 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Instrutor de aprendizagem e treinamento agropecuário   
Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial   
Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial  
Professor instrutor de ensino e aprendizagem agroflorestal   
Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços 

Trabalham, em escolas e instituições de formação profissional de caráter 
privado e público, bem como em sindicatos, ONG etc., como estatutário ou 
assalariado com carteira assinada. Atuam no ensino das áreas comercial, 
industrial, agroflorestal e de serviços, junto a alunos de diversas faixas 
etárias, facilitando o aprendizado e fornecendo os meios para o exercício das 
atividades práticas de uma dada profissão em locais variados, como salas de 
aulas, oficinas, no campo etc. Desenvolvem suas atividades em equipe, com 
supervisão permanente, em rodízios de turnos ou em horários irregulares. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Planejam e desenvolvem situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para a qualificação profissional de jovens e adultos, orientando-os nas 
técnicas específicas da área em questão. Avaliam processo ensino-
aprendizagem; elaboram material pedagógico; sistematizam estudos, 
informações e experiências sobre a área ensinada; garantem segurança, 
higiene e proteção ambiental nas situações de ensino-aprendizagem; 
fazem registros de documentação escolar, de oficinas e de laboratórios. 
Podem prestar serviços à comunidade. No desenvolvimento das 
atividades, mobilizam capacidades comunicativas. 

 

Desenvolver situações de ensino que promovam a aprendizagem profissional 

Planejar metas e estratégias de ações educacionais 

Avaliar o processo de ensino-aprendizagem 

Elaborar material pedagógico 

Sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área ensinada 

Garantir segurança, higiene e proteção ambiental nas situações de ensino e 
aprendizagem 

Zelar pela manutenção dos equipamentos e ambientes de trabalho 

Fazer registros de documentação escolar, de oficinas e laboratórios 

Prestar serviços à comunidade 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer, no mínimo, curso técnico 
profissionalizante na área de atuação mais curso de complementação 
pedagógica de nível superior. 
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Instrutores de Ensino Profissional 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 5 a 8 profissionais 

 10 a 13 profissionais 

 33 profissionais 

 422 profissionais 

Homens 301 R$ 3.131,03 

Mulheres 250 R$ 2.704,27 

Total 551 R$ 2.937,40 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 2 R$ 4.519,80 

Indústria de Transformação 17 R$ 1.580,53 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 3 R$ 606,78 

Serviços 517 R$ 3.030,97 

Administração Pública 12 R$ 1.147,45 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 12 R$ 1.147,45 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 160 R$ 1.123,55 

Entidades sem Fins Lucrativos 379 R$ 3.759,82 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Matemática, Estatística e Informática do Ensino Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de matemática aplicada (no ensino superior)   
Professor de matemática pura (no ensino superior)   
Professor de estatística (no ensino superior)   
Professor de computação (no ensino superior)   
Professor de pesquisa operacional (no ensino superior) 

Trabalham nas áreas da estatística, da computação, da matemática pura e 
aplicada e da pesquisa operacional, lecionando em faculdades e 
universidades públicas ou privadas, como estatutários ou assalariados com 
carteira assinada. Atuam, geralmente, de forma individual e em algumas 
atividades podem estar sujeitos a estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Lecionam matemática, estatística e computação; realizam pesquisas, 
produzem trabalhos acadêmicos em sua área de competência; orientam 
alunos; planejam e implementam cursos e disciplinas; avaliam 
desempenho do aluno, de programas e instituições. Coordenam 
atividades acadêmicas e científicas. Podem prestar assessoria nas áreas 
técnica e científica e colaborar em atividades institucionais. 

 

Lecionar matemática, estatística, computação 

Realizar pesquisas 

Produzir trabalhos acadêmicos (técnicos, didáticos e científicos) 

Orientar alunos 

Planejar e implementar cursos e disciplinas 

Avaliar desempenho acadêmico, programas e instituições 

Coordenar atividades acadêmico-científicas 

Prestar assessoria nas áreas acadêmica, técnica e científica 

Colaborar em atividades institucionais 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer ensino superior completo e títulos 
de pós-graduação ou especialização na área. É comum o ingresso e a 
progressão na carreira por intermédio de concursos, principalmente, na 
área pública. O pleno desempenho das atividades, como professor-
titular, geralmente ocorre após cinco anos de experiência. 
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Professores de Matemática, Estatística e Informática do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 4 profissionais 

 169 profissionais 

Homens 90 R$ 4.663,10 

Mulheres 85 R$ 4.354,81 

Total 175 R$ 4.513,36 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 174 R$ 4.496,06 

Administração Pública 1 R$ 7.523,14 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 4 R$ 10.342,35 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 1 R$ 7.523,14 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 169 R$ 4.378,52 

Entidades sem Fins Lucrativos 1 R$ 976,30 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Ciências Físicas, Químicas e afins do Ensino Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de física (ensino superior)   
Professor de química (ensino superior)   
Professor de astronomia (ensino superior) 

Trabalham nas áreas de física, química e astronomia, lecionando em 
faculdades e universidades públicas e privadas, como estatutários ou 
assalariados com carteira assinada. O trabalho é individual, com supervisão 
ocasional, realizado em ambiente fechado, com horários irregulares. 
Permanecem durante longos períodos em posições desconfortáveis. Os 
professores de física, em algumas atividades, ficam expostos à radiação; os 
professores de química podem estar expostos à radiação e à material tóxico. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Exercem atividades didáticas, preparam material didático, formam 
profissionais e coordenam cursos de física, de química e de astronomia 
de graduação e/ou pós-graduação. Desenvolvem e realizam atividades 
de pesquisa e extensão. Atualizam seus conhecimentos, atuam em 
políticas públicas e participam do processo de avaliação institucional. 
Atuam na administração de instituições de ensino superior, definem 
infraestrutura pertinente e estruturam processos seletivos. 

 

Exercer atividades didáticas 

Desenvolver atividades de pesquisa 

Realizar atividades de extensão 

Formar profissionais 

Atualizar conhecimentos 

Preparar material didático 

Agir na administração de instituições de ensino superior 

Coordenar cursos 

Atuar em políticas públicas 

Definir a infraestrutura pertinente 

Estruturar processos seletivos 

Participar do processo de avaliação institucional 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer ensino superior em física ou 
química e títulos de pós-graduação ou especialização na área. É comum 
o ingresso e a progressão na carreira por intermédio de concursos, 
principalmente, na área pública. O pleno desempenho das atividades, 
como professor-titular, geralmente ocorre após cinco anos de 
experiência. 
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Professores de Ciências Físicas, Químicas e afins do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 7 profissionais 

Homens 5 R$ 6.516,13 

Mulheres 3 R$ 2.815,86 

Total 8 R$ 5.128,53 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 8 R$ 5.128,53 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 13.842,11 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 6 R$ 2.224,00 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Geofísica e Geologia do Ensino Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de arquitetura   
Professor de engenharia   
Professor de geofísica   
Professor de geologia 

Lecionam disciplinas transversais e específicas nas áreas das engenharias, 
da arquitetura, da geologia e geofísica, nos níveis de graduação, pós-
graduação e extensão. Podem desenvolver atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, vinculados a universidades ou faculdades, 
predominantemente como empregados registrados. Trabalham em períodos 
diurnos e noturnos com supervisão ocasional. Parte das atividades dos 
professores de geofísica e geologia, em particular, se desenvolvem no 
campo, a céu aberto, muitas vezes em horários irregulares. Em algumas 
atividades, alguns profissionais podem estar expostos aos efeitos das altas 
temperaturas e de materiais tóxicos e radiação. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Desenvolvem no ensino superior atividades didáticas, de pesquisa e de 
extensão nas áreas de conhecimento da engenharia, arquitetura e 
urbanismo, geofísica e geologia e em áreas afins, podendo exercer 
atividades administrativas institucionais. 

 

Ensinar conteúdos específicos 

Preparar aulas e recursos didáticos 

Orientar alunos 

Realizar avaliações 

Planejar cursos 

Gerenciar e executar pesquisas 

Divulgar trabalhos acadêmicos e técnicos 

Atuar em atividades de extensão 

Participar de atividades administrativas 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família exigem, para o seu exercício, formação de nível 
superior na área. No mercado de trabalho, é desejável que os titulares 
das ocupações tenham títulos adicionais de pós-graduação e 
especialização, bem como experiência na área superior a cinco anos. 
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Professores de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Geofísica e Geologia do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 2 profissionais 

 41 profissionais 

Homens 30 R$ 3.103,71 

Mulheres 13 R$ 2.625,50 

Total 43 R$ 2.959,13 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 43 R$ 2.959,13 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 12.638,87 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 36 R$ 2.722,24 

Entidades sem Fins Lucrativos 5 R$ 792,88 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Ciências Biológicas e da Saúde do Ensino Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de ciências biológicas do ensino superior   
Professor de educação física no ensino superior   
Professor de enfermagem do ensino superior   
Professor de farmácia e bioquímica   
Professor de fisioterapia   
Professor de fonoaudiologia   
Professor de medicina   
Professor de medicina veterinária   
Professor de nutrição   
Professor de odontologia   
Professor de terapia ocupacional   
Professor de zootecnia do ensino superior   

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em 
instituições cujas atividades relacionam-se ao ensino e à pesquisa e 
desenvolvimento. São empregados na condição de trabalhadores 
assalariados, com carteira assinada. Organizam-se em equipe de trabalho 
multidisciplinar; atuam com supervisão ocasional, em ambientes fechados e, 
geralmente, no período diurno. Em algumas ocupações os profissionais 
podem desenvolver suas atividades sob pressão, levando-as à situação de 
estresse; podem permanecer em posições desconfortáveis durante períodos 
de tempo e, ainda, podem estar expostos à ação de materiais tóxicos, 
radiação e ruído intenso. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Ministram atividades didáticas; preparam aulas teóricas e práticas para 
disciplinas das ciências biológicas e da saúde, do ensino superior; 
planejam cursos; realizam atividades de extensão e divulgam produção 
acadêmica. Orientam e avaliam alunos; participam da administração 
universitária; avaliam disciplinas e cursos; comunicam-se oralmente e 
por escrito. Podem desenvolver pesquisas. 

 

Ministrar atividades didáticas 

Orientar alunos 

Preparar aulas teóricas e práticas 

Avaliar alunos, disciplinas e cursos 

Planejar cursos 

Desenvolver pesquisas 

Divulgar produção acadêmica 

Realizar atividades de extensão 

Participar da administração universitária 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Essas ocupações são exercidas por pessoas com formação superior, em 
geral complementada por especialização, mestrado, doutorado e pós-
doutorado. Nas universidades públicas o acesso é por concurso. 
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Professores de Ciências Biológicas e da Saúde do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 11 ou 15 profissionais 

 23 profissionais 

 210 profissionais 

Homens 125 R$ 1.893,29 

Mulheres 144 R$ 2.904,58 

Total 269 R$ 2.434,64 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 226 R$ 2.231,67 

Administração Pública 43 R$ 3.501,47 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 11 R$ 6.872,28 

Setor Público Estadual 3 R$ 4.348,15 

Setor Público Municipal 42 R$ 3.510,14 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 177 R$ 2.081,81 

Entidades sem Fins Lucrativos 36 R$ 1.399,26 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores na Área de Formação Pedagógica do Ensino Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de ensino superior na área de didática   
Professor de ensino superior na área de orientação educacional   
Professor de ensino superior na área de pesquisa educacional   
Professor de ensino superior na área de prática de ensino   

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em 
instituições cujas atividades referem-se a ensino superior, cultura e pesquisa. 
Desenvolvem suas atividades na condição de trabalhadores assalariados, 
com carteira assinada; organizam-se em equipes de trabalho; atuam com 
supervisão ocasional, em ambientes fechados e em horários irregulares. 
Algumas vezes, podem trabalhar em posições desconfortáveis durante 
períodos de tempo. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Ensinam, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação 
de profissionais da educação; planejam atividades relativas a cursos e 
pesquisas; realizam pesquisas científicas sobre o campo educacional; 
supervisionam formação pedagógica em estágios; orientam alunos; 
avaliam o trabalho acadêmico científico; coordenam atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Produzem material de trabalho; prestam 
atendimento às demandas da comunidade na área da educação escolar 
e não escolar (educação formal e informal); participam de atividades 
administrativas, atualizam-se na área e comunicam-se oralmente e por 
escrito. 

 

Ensinar, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação de 
profissionais da educação 

Realizar pesquisas científicas sobre o campo educacional 

Atualizar-se na área 

Planejar atividades relativas a cursos e pesquisas 

Supervisionar formação pedagógica em estágios 

Orientar alunos 

Avaliar o trabalho acadêmico científico 

Coordenar atividades de ensino, pesquisa e extensão 

Produzir material de trabalho 

Prestar atendimento às demandas da comunidade, na área da educação 
escolar e não escolar 

Participar de atividades administrativas 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
As ocupações requerem, no mínimo, o ensino superior completo, sendo 
importante a posse de títulos de pós-graduação ou especialização na 
área. É comum o ingresso e a progressão na carreira por intermédio de 
concursos, principalmente, na área pública. Dos titulares das ocupações, 
espera-se que tenham experiência anterior de, pelo menos, cinco anos. 
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Professores na Área de Formação Pedagógica do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 8 profissionais 

 18 profissionais 

 26 profissionais 

 73 profissionais 

 1.113 profissionais 

Homens 593 R$ 5.074,46 

Mulheres 717 R$ 4.512,43 

Total 1.310 R$ 4.766,85 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 1.292 R$ 4.769,06 

Administração Pública 18 R$ 4.608,23 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 6 R$ 9.325,46 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 18 R$ 4.608,23 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 1.230 R$ 4.920,91 

Entidades sem Fins Lucrativos 56 R$ 945,59 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores nas Áreas de Língua e Literatura do Ensino Superior 
 

Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 
Professor de língua alemã   
Professor de língua italiana   
Professor de língua francesa   
Professor de língua inglesa   
Professor de língua espanhola   
Professor de língua portuguesa   
Professor de literatura brasileira   
Professor de literatura portuguesa   
Professor de literatura alemã   
Professor de literatura comparada   
Professor de literatura espanhola   
Professor de literatura francesa   
Professor de literatura inglesa   
Professor de literatura italiana   
Professor de literatura de línguas estrangeiras modernas   
Professor de outras línguas e literaturas   
Professor de línguas estrangeiras modernas   
Professor de linguística e linguística aplicada   
Professor de filologia e crítica textual   
Professor de semiótica   
Professor de teoria da literatura 

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em 
instituições e estabelecimentos cujas atividades estão relacionadas a ensino, 
cultura e pesquisa e desenvolvimento. Geralmente, são contratados na 
condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada; atuam de 
forma individual, em duplas e em equipes de trabalho; desenvolvem as 
atividades com supervisão ocasional, em ambientes fechados, geralmente no 
período diurno; o exercício do trabalho pode ocorrer de forma presencial e 
em sistema de ensino a distância. Os profissionais de algumas das 
ocupações podem estar sujeitos a estresse e podem estar expostos à ação 
de ruído intenso. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Ministram aulas, cursos e seminários e realizam pesquisas, nas áreas de 
linguística e literatura; orientam alunos; realizam atividades pedagógico-
administrativas, de avaliação e de qualificação profissional; organizam a 
produção do conhecimento na área; divulgam conhecimentos científicos; 
prestam assessoria e consultoria. 

 

Ministrar aulas, cursos, seminários nas áreas de língua, linguística e literatura 

Realizar pesquisas nas áreas de língua, linguística e literatura 

Orientar aluno 

Realizar atividades de avaliação 

Realizar atividades de qualificação profissional 

Realizar atividades pedagógico-administrativas 

Organizar a produção do conhecimento na área 

Divulgar conhecimentos científicos 

Prestar assessoria e consultoria 

 

Formação e experiência 
Essas ocupações são exercidas por pessoas com formação superior na 
área de letras, geralmente pós-graduadas. Para o exercício pleno das 
funções, não se requer experiência profissional, exceto para as 
ocupações de professores de filologia e crítica textual e professores de 
literatura comparada. A admissão ao exercício profissional em 
universidades públicas é por concurso. 
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Professores nas Áreas de Língua e Literatura do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 ou 7 profissionais 

 14 profissionais 

 20 profissionais 

 82 profissionais 

 252 profissionais 

Homens 129 R$ 1.419,48 

Mulheres 310 R$ 1.669,33 

Total 439 R$ 1.595,92 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 340 R$ 1.335,54 

Administração Pública 99 R$ 2.490,15 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 10.269,74 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 99 R$ 2.490,15 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 253 R$ 1.077,81 

Entidades sem Fins Lucrativos 84 R$ 1.907,18 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 654,29 
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Professores de Ciências Humanas do Ensino Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de antropologia do ensino superior   
Professor de arquivologia do ensino superior   
Professor de biblioteconomia do ensino superior   
Professor de ciência política do ensino superior   
Professor de comunicação social do ensino superior   
Professor de direito do ensino superior   
Professor de filosofia do ensino superior   
Professor de geografia do ensino superior   
Professor de história do ensino superior   
Professor de jornalismo   
Professor de museologia do ensino superior   
Professor de psicologia do ensino superior   
Professor de serviço social do ensino superior   
Professor de sociologia do ensino superior 

Exercem suas funções em instituições e entidades de ensino e são 
contratados na condição de trabalhadores com carteira assinada. Organizam-
se em equipes de trabalho e também podem atuar de forma individual. 
Trabalham com supervisão ocasional, em ambientes fechados e a céu 
aberto, geralmente no período diurno. O exercício do trabalho pode se dar de 
forma presencial e a distância. Podem estar sujeitos a situação de estresse, 
devido a trabalhos sob pressão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Preparam e ministram aula nas áreas de ciências humanas no ensino 
superior e orientam trabalhos acadêmicos; elaboram planos de ensino; 
supervisionam estágio; avaliam processos de ensino-aprendizagem; 
participam de processos de seleção e avaliação. Prestam assessoria 
técnico-científica; exercem atividades acadêmico-administrativas e 
constroem projetos político-pedagógicos. Podem desenvolver atividades 
de pesquisa e extensão. 

 

Ministrar aula 

Desenvolver atividades de pesquisa e extensão 

Orientar trabalhos acadêmicos 

Preparar aulas 

Elaborar plano de ensino 

Supervisionar estágios 

Avaliar processos de ensino-aprendizagem 

Participar de processos de seleção e avaliação 

Prestar assessoria técnico-científica 

Exercer atividades acadêmico-administrativas 

Construir projetos político-pedagógicos 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer ensino superior completo e títulos 
de pós-graduação ou especialização na área. É comum o ingresso e a 
progressão na carreira por intermédio de concursos, principalmente, na 
área pública. O pleno desempenho das atividades, como professor-
titular, geralmente ocorre após três ou quatro anos de experiência. 
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Professores de Ciências Humanas do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 117 ou 199 profissionais 

Homens 156 R$ 2.571,61 

Mulheres 162 R$ 2.931,16 

Total 318 R$ 2.754,78 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 316 R$ 2.767,62 

Administração Pública 2 R$ 725,50 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 199 R$ 3.082,14 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 2 R$ 725,50 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 73 R$ 2.891,31 

Entidades sem Fins Lucrativos 44 R$ 1.139,95 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis do Ensino Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de economia   
Professor de administração   
Professor de contabilidade 

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em 
instituições e entidades de ensino; trabalham de forma individual, com 
supervisão ocasional, em ambientes fechados e no período diurno. São 
contratados na condição de trabalhadores assalariados, com carteira 
assinada. Podem estar sujeitos a estresse constante, devido à condição de 
trabalhos sob pressão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Ministram aulas, preparam cursos, programas, disciplinas e aulas, na 
área de ciências econômicas, administrativas e contábeis, do ensino 
superior; assistem e avaliam alunos; produzem trabalhos acadêmicos e 
orientam a elaboração de teses, monografias, dissertações e trabalhos 
de uso. Participam de atividades administrativas, bancas examinadoras 
e eventos acadêmicos; administram departamentos de ensino; realizam 
atividades de extensão e comunicam-se oralmente e por escrito. 

 

Preparar cursos, programas, disciplinas e aulas 

Assistir alunos 

Avaliar alunos 

Produzir trabalhos acadêmicos 

Orientar teses, monografias, dissertações e trabalhos de uso 

Participar de atividades administrativas 

Participar de bancas examinadoras 

Participar de eventos acadêmicos 

Administrar departamentos de ensino 

Realizar atividades de extensão 

 

Formação e experiência 
Essas ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade de 
ensino superior ou com formação profissional em nível técnico (cursos 
técnicos). O pleno exercício das atividades ocorre após o período de um 
a dois anos de experiência profissional. 
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Professores de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 9 profissionais 

 15 profissionais 

 134 profissionais 

Homens 104 R$ 2.415,32 

Mulheres 58 R$ 2.271,86 

Total 162 R$ 2.363,96 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 152 R$ 2.189,04 

Administração Pública 10 R$ 5.022,72 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 6.666,45 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 10 R$ 5.022,72 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 151 R$ 2.159,38 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Artes do Ensino Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de artes do espetáculo no ensino superior   
Professor de artes visuais no ensino superior (artes plásticas e 
multimídia)   
Professor de música no ensino superior 

Trabalham em instituições de ensino superior, nos institutos ou escolas 
dedicadas ao ensino das artes. De forma geral, são contratados com carteira 
assinada, em tempo integral ou ainda como professor horista. Trabalham de 
forma individual, sem supervisão, em ambientes fechados, nos períodos 
diurno e noturno. Podem permanecer em posições pouco confortáveis 
durante longos períodos, estar expostos à ação de materiais tóxicos e ruído 
intenso e estar sujeitos a estresse devido a trabalho sob pressão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Atuam no ensino superior, nas áreas de artes; planejam cursos; 
desenvolvem pesquisas e criações artísticas; coordenam atividades de 
extensão e divulgam conhecimentos específicos em artes. Exercem e 
assessoram atividades artísticas, pedagógicas e acadêmico-
administrativas. 

 

Atuar no ensino da arte 

Planejar cursos 

Desenvolver pesquisa em artes 

Divulgar conhecimentos específicos em artes 

Coordenar atividades de extensão em artes 

Exercer atividades acadêmico-administrativas 

Assessorar atividades acadêmico-administrativas 

 

Formação e experiência 
Os requisitos para o exercício dessas ocupações podem variar. Há 
instituições, de nível superior, que requerem formação acadêmica e pós-
graduação na área de atuação. Há universidades, em que o critério é a 
excelência, ou seja, os professores de artes devem ser artistas de 
notoriedade na área em que vão lecionar. 
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Professores de Artes do Ensino Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 17 profissionais 

Homens 16 R$ 975,81 

Mulheres 7 R$ 797,02 

Total 23 R$ 921,40 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 22 R$ 915,53 

Administração Pública 1 R$ 1.050,60 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 1 R$ 1.050,60 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 20 R$ 892,94 

Entidades sem Fins Lucrativos 2 R$ 1.141,42 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Professores de Educação Especial 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Professor de alunos com deficiência auditiva e surdos   
Professor de alunos com deficiência física   
Professor de alunos com deficiência mental   
Professor de alunos com deficiência múltipla   
Professor de alunos com deficiência visual 

Atuam em atividades de ensino, saúde e serviços sociais, pesquisa e 
desenvolvimento, atividades recreativas, culturais e desportivas e 
Administração Pública, defesa e seguridade social. São estatutários ou 
empregados com carteira assinada; trabalham tanto individualmente como 
em equipe interdisciplinar, com supervisão ocasional, em ambientes 
fechados e em horário diurno. Eventualmente, trabalham em posições 
desconfortáveis durante longos períodos; em algumas atividades podem 
trabalhar sob pressão, levando-os à situação de estresse. Também podem 
estar expostos a ruído intenso, condições insalubres e agressões físicas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Promovem a educação de alunos com necessidades educativas 
especiais, ensinando-os a ler e escrever em português e em braile, 
calcular, expressar-se, resolver problemas e as atividades da vida diária, 
desenvolver habilidades, atitudes e valores; desenvolvem atividades 
funcionais e programas de estimulação essencial e de educação de 
jovens e adultos, avaliando as necessidades educacionais dos alunos; 
realizam atividades como: planejar, avaliar, elaborar materiais, pesquisar 
e divulgar conhecimentos da área; podem dirigir e coordenar 
estabelecimentos de educação especial. 

 

Atuar no processo de ensino-aprendizagem 

Avaliar as necessidades educacionais dos alunos 

Preparar materiais pedagógicos e recursos específicos 

Participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola 

Participar do desenvolvimento de diferentes programas de atendimento 
educacional 

Pesquisar sobre temas de interesse da área 

Participar de atividades pedagógico-administrativas 

Divulgar conhecimentos da área 

Formar profissionais para atuação na área 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior na área de 
educação, com cursos ou especializações na área de educação especial. 
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Professores de Educação Especial 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 2 ou 3 profissionais 

 6 profissionais 

Homens 3 R$ 2.183,52 

Mulheres 8 R$ 1.163,70 

Total 11 R$ 1.441,83 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 11 R$ 1.441,83 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 3 R$ 2.690,04 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 4 R$ 1.041,86 

Entidades sem Fins Lucrativos 4 R$ 905,66 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Coordenador pedagógico   
Orientador educacional   
Pedagogo   
Professor de técnicas e recursos audiovisuais   
Psicopedagogo   
Supervisor de ensino   
Designer educacional   

Atuam em atividades de ensino nas esferas públicas e privadas. São 
estatutários ou empregados com carteira assinada; trabalham tanto 
individualmente como em equipe interdisciplinar, com supervisão ocasional, 
em ambientes fechados e em horários diurno e noturno. Em algumas 
atividades podem trabalhar sob pressão, levando-os à situação de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de 
projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino 
presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos 
acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender 
as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos 
educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando 
mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, 
facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as 
associações a ela vinculadas. 

 

Implementar a execução do projeto pedagógico/instrucional 

Avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico/instrucional 

Viabilizar o trabalho coletivo 

Coordenar a (re) construção do projeto pedagógico/instrucional 

Elaborar projeto instrucional 

Desenvolver projeto pedagógico/instrucional 

Promover a formação contínua dos profissionais 

Comunicar-se 

 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior na área de 
educação ou áreas correlatas. O desempenho pleno das atividades 
ocorre após três ou quatro anos de exercício profissional. 
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Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 13 a 17 profissionais 

 27 a 49 profissionais 

 617 profissionais 

Homens 184 R$ 2.988,73 

Mulheres 776 R$ 2.966,96 

Total 960 R$ 2.971,13 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 5 R$ 11.548,79 

Construção Civil 2 R$ 17.674,26 

Comércio 8 R$ 1.731,33 

Serviços 743 R$ 2.874,84 

Administração Pública 202 R$ 3.016,53 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 36 R$ 7.352,88 

Setor Público Estadual 6 R$ 8.773,47 

Setor Público Municipal 175 R$ 2.827,58 

Setor Público - Outros 21 R$ 2.946,24 

Entidade Empresa Estatal 8 R$ 15.685,18 

Entidade Empresa Privada 468 R$ 2.592,34 

Entidades sem Fins Lucrativos 245 R$ 2.608,29 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 516,63 
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Advogados 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Advogado   
Advogado de empresa   
Advogado (direito civil)   
Advogado (direito público)   
Advogado (direito penal)   
Advogado (áreas especiais)   
Advogado (direito do trabalho)   
Consultor jurídico 

Trabalham em escritórios de advocacia, em empresas agrícolas, comerciais, 
industriais, serviços e na Administração Pública, como estatutários, 
assalariados ou autônomos. Executam suas funções sem supervisão, em 
ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob 
pressão, levando à situação de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Postulam, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando 
ações, solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público, 
avaliando provas documentais e orais, realizando audiências 
trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no 
tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na 
elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e 
implementação, assistindo empresas, pessoas e entidades, 
assessorando negociações internacionais e nacionais; zelam pelos 
interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens, 
facilitando negócios, preservando interesses individuais e coletivos, 
dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático 
de direito. 

 

Postular em juízo 

Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente 

Exercer advocacia empresarial 

Realizar auditorias jurídicas 

Administrar bens e direitos 

Analisar a solicitação do interessado 

Definir a natureza jurídica da questão 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer ensino superior completo e o 
exame da OAB do estado de domicílio civil do bacharel em direito. 
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Advogados 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 5 profissionais 

 11 ou 12 profissionais 

 24 profissionais 

 375 profissionais 

Homens 208 R$ 8.142,68 

Mulheres 254 R$ 7.265,08 

Total 462 R$ 7.660,19 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 26 R$ 20.379,96 

Indústria de Transformação 18 R$ 4.929,01 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 28 R$ 9.034,10 

Construção Civil 17 R$ 5.642,86 

Comércio 26 R$ 2.926,83 

Serviços 129 R$ 5.474,19 

Administração Pública 217 R$ 8.233,11 

Agropecuária 1 R$ 2.668,36 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 10 R$ 4.754,82 

Setor Público Estadual 176 R$ 8.654,46 

Setor Público Municipal 29 R$ 3.366,59 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 69 R$ 16.946,67 

Entidade Empresa Privada 146 R$ 3.626,75 

Entidades sem Fins Lucrativos 29 R$ 5.724,07 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 3 R$ 1.939,70 
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Procuradores e Advogados Públicos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Advogado da união   
Procurador autárquico   
Procurador da fazenda nacional   
Procurador do estado   
Procurador do município   
Procurador federal   
Procurador fundacional 

Atuam em empresas e órgãos públicos ligados ao Estado nos níveis federal, 
estadual e municipal, ou seja, advogados da União e procuradores estaduais 
e municipais, de autarquias (federais e estaduais) e de fundações federais. 
Na Procuradoria do Estado de São Paulo, após passar por concurso público, 
é possível optar por atuar como defensor público dos hipossuficientes por 
cinco anos, renováveis ou não, ou então atuar na procuradoria do estado. 
São empregados com carteira, trabalham em equipe, em ambiente fechado 
e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão, levando à 
situação de estresse constante. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Representam a Administração Pública na esfera judicial; prestam 
consultoria e assessoramento jurídico, à Administração Pública; exercem 
o controle interno da legalidade dos atos da administração; zelam pelo 
patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor e 
outros; integram comissões processantes; geram recursos humanos e 
materiais da procuradoria. 

 

Representar a Administração Pública na esfera judicial 

Atuar juridicamente no âmbito administrativo 

Prestar consultoria e assessoramento jurídico 

Exercer o controle interno da legalidade dos atos da administração 

Zelar pelo patrimônio e interesse públicos 

Integrar comissões processantes 

Gerir recursos humanos e materiais da procuradoria 

 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer formação superior e aprovação em 
exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do estado de domicílio 
civil do bacharel em direito. Aprovado no exame da OAB, como 
profissionais especializados em direito público, e de posse de sua 
carteira de credenciamento, esses profissionais prestam concurso para 
trabalhar em órgãos públicos nos níveis federal, estadual e municipal. 
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Procuradores e Advogados Públicos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 5 ou 6 profissionais 

 12 profissionais 

 92 profissionais 

Homens 76 R$ 20.918,33 

Mulheres 53 R$ 18.113,88 

Total 129 R$ 19.766,11 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1 R$ 3.083,33 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 12 R$ 9.408,21 

Administração Pública 116 R$ 20.981,44 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 15 R$ 18.415,53 

Setor Público Estadual 72 R$ 26.703,98 

Setor Público Municipal 37 R$ 8.063,80 

Setor Público - Outros 1 R$ 14.061,76 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 1 R$ 2.836,33 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 3 R$ 11.883,42 
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Tabeliães e Registradores 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Oficial de registro de contratos marítimos   
Oficial do registro civil de pessoas jurídicas   
Oficial do registro civil de pessoas naturais   
Oficial do registro de distribuições   
Oficial do registro de imóveis   
Oficial do registro de títulos e documentos   
Tabelião de notas   
Tabelião de protestos 

Trabalham em cartórios, como empregadores. Atuam em equipe, em 
ambiente fechado e em horário diurno e horários irregulares (oficial de 
registro de pessoas naturais). 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Formalizam juridicamente a vontade das partes, no exercício da fé 
pública delegada pelo estado e de acordo com as determinações 
previstas em lei. Registram atos e fatos jurídicos, tais como nascimentos, 
casamentos, óbitos e outros e também as sociedades civis, associações 
e fundações, os títulos e documentos públicos e particulares, as 
operações imobiliárias, os contratos marítimos e as embarcações 
marítimas, a distribuição de títulos, feitos ajuizados e outros documentos; 
averbam alterações em todos estes atos e fatos. Reconhecem a 
veracidade de documentos e fatos, conferindo aos documentos forma e 
autenticidade legal e pública; aconselham e prestam informações ao 
usuário do serviço. Conservam o acervo e gerenciam a serventia. 
Prestam informações. 

 

Formalizar juridicamente a vontade das partes 

Registrar atos e fatos jurídicos 

Autenticar documentos e fatos 

Aconselhar o usuário do serviço 

Conservar acervo 

Prestar informações 

Gerir a serventia (tabelionato e registro) 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer bacharelado em direito ou dez 
anos de experiência cartorária. A fé pública para o exercício notarial e de 
registro é delegada por concurso. 
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Tabeliães e Registradores 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

Homens 7 R$ 2.356,97 

Mulheres 4 R$ 4.468,17 

Total 11 R$ 3.124,68 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 864,75 

Comércio 0 - 

Serviços 6 R$ 2.157,07 

Administração Pública 4 R$ 5.141,08 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 4 R$ 5.141,08 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 872,38 

Entidades sem Fins Lucrativos 3 R$ 2.324,75 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 2 R$ 2.544,08 
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Membros do Ministério Público 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Procurador da república   
Procurador de justiça   
Procurador de justiça militar   
Procurador do trabalho   
Procurador regional da república   
Procurador regional do trabalho   
Promotor de justiça   
Subprocurador de justiça militar   
Subprocurador-geral da república   
Subprocurador-geral do trabalho 

Trabalham na área da Administração Pública, atuando em equipe na 
promotoria ou procuradoria, sem supervisão. Os promotores têm garantida a 
autonomia em suas decisões e a liberdade de ação, desde que não infrinjam 
a lei ou cometam abuso de poder. Executam suas funções em ambiente 
fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão, levando 
à situação de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Atuam em favor da sociedade e da cidadania, defendendo a ordem 
jurídica, o regime democrático, os interesses difusos e coletivos e os 
interesses individuais, promovendo, privativamente, a ação penal pública 
e as ações civis públicas. Exercem suas funções no âmbito federal e 
estadual, perante as justiças civil, criminal, militar, do trabalho e eleitoral. 
Para tanto, reprimem a criminalidade, propõem ações civis públicas em 
defesa de direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos; exercem 
a titularidade de ações constitucionais e de ações civis; fiscalizam o 
cumprimento da legislação e desempenham atribuições judiciais e 
atribuições extrajudiciais. 

 

Reprimir a criminalidade 

Propor ações civis públicas em defesa de direitos individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos 

Exercer a titularidade de ações constitucionais 

Exercer a titularidade de ações civis 

Fiscalizar o cumprimento da legislação 

Desempenhar atribuições judiciais em geral 

Desempenhar atribuições extrajudiciais 

 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer bacharelado em direito e 
aprovação em concurso público, para início de carreira. 
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Membros do Ministério Público 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 178 profissionais 

Homens 106 R$ 30.928,90 

Mulheres 72 R$ 29.122,46 

Total 178 R$ 30.198,21 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 1 R$ 16.595,59 

Administração Pública 177 R$ 30.275,06 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 140 R$ 32.258,15 

Setor Público Municipal 38 R$ 22.608,96 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Delegados de Polícia 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Delegado de polícia Trabalham na Administração Pública, em delegacias de polícia e órgãos 
correlatos, na esfera estadual e distrital. Atuam em equipe, sob supervisão 
ocasional, em ambientes fechados, abertos e em veículos e em horários 
diurno ou irregulares. Podem ser expostos a tiroteios, insalubridade e a 
doenças. Em algumas atividades, permanecem em posições desconfortáveis 
por longos períodos e podem trabalhar sob pressão, levando à situação de 
estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Presidem com exclusividade as atividades de polícia judiciária; dirigem e 
coordenam as atividades de repressão às infrações penais para 
restabelecer a ordem e segurança individual e coletiva. Administram 
atividades de interesse da segurança pública. Expedem documentos 
públicos e administram recursos humanos e materiais. 

 

Presidir com exclusividade as atividades de polícia judiciária 

Dirigir as atividades de repressão às infrações penais 

Coordenar as ações de prevenção às infrações penais 

Administrar atividades de interesse da segurança pública 

Expedir documentos públicos 

Administrar recursos humanos e materiais 

 

Formação e experiência 
O exercício dessa ocupação requer formação em direito e concurso 
público, seguido de cursos de especialização. 
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Delegados de Polícia 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 161 profissionais 

Homens 112 R$ 22.491,57 

Mulheres 49 R$ 21.430,80 

Total 161 R$ 22.168,73 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 161 R$ 22.168,73 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 20 R$ 22.554,61 

Setor Público Estadual 141 R$ 22.113,99 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Defensores Públicos e Procuradores da Assistência Judiciária 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Defensor público   
Procurador da assistência judiciária 

Trabalham na Defensoria Pública que constitui o terceiro tripé dos serviços 
essenciais à função jurisdicional do Estado. Resulta de uma ampliação do 
conceito de assistência jurídica gratuita, que passa a ser considerado um dos 
direitos fundamentais do cidadão. Defensores e promotores públicos 
trabalham em conjunto, apesar de em tarefas diametralmente opostas. O 
defensor público não é um advogado privado e também não é um advogado 
público, na medida que não defende os interesses da União ou dos Estados 
e sim das pessoas. Trabalham de forma individual, sem supervisão e em 
horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão, levando à situação de 
estresse constante. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Prestam assistência jurídica – integral e gratuita – aos cidadãos carentes 
de recursos econômicos, por meio de orientação e de medidas judiciais 
e extrajudiciais, possibilitando seu acesso à justiça em todas as 
instâncias. Para tanto, exercem funções ordinárias, defendem o 
economicamente necessitado nas áreas penal, cível e trabalhista. 
Propõem ações em defesa de direitos especiais, desempenham 
atribuições extrajudiciais; exercem a curadoria especial. Desempenham 
funções especiais e gerem a defensoria. 

 

Exercer funções ordinárias 

Defender o economicamente necessitado na área penal 

Defender o economicamente necessitado nas áreas cível e trabalhista 

Propor ações em defesa de direitos especiais 

Desempenhar atribuições extrajudiciais 

Exercer a curadoria especial 

Desempenhar funções especiais 

Gerir a defensoria 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer bacharelado em direito e 
aprovação em concurso público. Em algumas procuradorias estaduais, 
há convênio com a OAB para que advogados privados recebam do 
Estado para exercerem a função de defensor público. 
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Defensores Públicos e Procuradores da Assistência Judiciária 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 97 profissionais 

Homens 48 R$ 20.176,18 

Mulheres 50 R$ 20.571,85 

Total 98 R$ 20.378,05 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 98 R$ 20.378,05 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 98 R$ 20.378,05 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais da Inteligência 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Oficial de inteligência   
Oficial técnico de inteligência 

São servidores estatutários e integram as carreiras de oficial de inteligência 
e de oficial técnico de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. As 
atividades podem ser desenvolvidas de forma independente ou em equipe. 
O exercício das atribuições exige o manuseio de documentos sigilosos. 
Regime de trabalho: 40h semanais, com dedicação exclusiva para o oficial 
de inteligência, podendo ter regime de trabalho por plantões, escala ou 
regime de turnos alternados por revezamento. Podem trabalhar em qualquer 
ponto do território nacional. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Atuam no planejamento, execução, coordenação, supervisão e controle 
das atividades de inteligência, das ações de salvaguarda de 
conhecimentos sensíveis, das operações de inteligência, das atividades 
de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico direcionadas à 
obtenção, à análise de dados e à segurança da informação e do 
desenvolvimento de recursos humanos para a atividade de inteligência. 
Atuam na gestão técnico-administrativa e na logística da atividade de 
inteligência. Desenvolvem e operam máquinas, veículos, aparelhos, 
dispositivos, instrumentos, equipamentos e sistemas necessários à 
atividade de inteligência. 

 

Executar atividades de inteligência 

Planejar atividades de inteligência 

Coordenar atividades de inteligência 

Operar equipamentos e instrumentos 

Implementar logística 

 

Formação e experiência 
Para o exercício das ocupações, é requerido diploma de conclusão de 
curso de graduação de nível superior, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e aprovação em concurso público com curso de formação em 
inteligência. Especificamente para a ocupação de oficial técnico de 
inteligência, o diploma de conclusão de nível superior é requerido em 
áreas específicas de conhecimento. O provimento de servidores para 
desempenhar as atribuições de analista técnico em inteligência e de 
analista de suporte à inteligência, a partir da Lei nº 11.776/2008, passou 
a ser feito no cargo de oficial técnico de inteligência. 
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Profissionais da Inteligência 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais em Pesquisa e Análise Antropológica Sociológica 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Antropólogo   
Arqueólogo   
Cientista político   
Sociólogo 

Trabalham, predominantemente, em órgãos da Administração Pública e em 
organismos e departamentos de pesquisas da esfera pública e privada, como 
estatutários ou assalariados com carteira assinada. Trabalham de forma 
individual ou em equipe interdisciplinar, sem supervisão, em ambientes 
fechados ou a céu aberto, em horário diurno. Em algumas atividades podem 
estar sujeitos a trabalho sob pressão que pode ocasionar estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas; 
participam da gestão territorial e socioambiental; estudam o patrimônio 
arqueológico; gerem patrimônio histórico e cultural. Realizam pesquisa 
de mercado. Participam da elaboração, implementação e avaliação de 
políticas e programas públicos; organizam informações sociais, culturais 
e políticas. Elaboram documentos técnico-científicos. 

 

Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas 

Participar da gestão territorial e socioambiental 

Estudar o patrimônio arqueológico 

Gerir patrimônio histórico e cultural 

Realizar pesquisa de mercado 

Participar da elaboração e implementação de políticas e programas públicos 

Organizar informações sociais, culturais e políticas 

Avaliar políticas e programas públicos 

Elaborar documentos técnico-científicos 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior completo na área 
de atuação. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               161 

Profissionais em Pesquisa e Análise Antropológica Sociológica 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 3 ou 4 profissionais 

Homens 2 R$ 4.199,72 

Mulheres 5 R$ 3.793,89 

Total 7 R$ 3.909,84 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 6 R$ 4.209,91 

Administração Pública 1 R$ 2.109,44 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 3 R$ 4.899,51 

Setor Público Estadual 1 R$ 2.109,44 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 1 R$ 5.681,21 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 2.439,85 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Economistas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Economista   
Economista agroindustrial   
Economista financeiro   
Economista industrial   
Economista do setor público   
Economista ambiental   
Economista regional e urbano 

Atuam em empresas das diversas atividades econômicas, como 
intermediação financeira, seguros e previdência privada; Administração 
Pública e seguridade social; empresas de consultoria econômica; na 
agricultura, pecuária, indústria e serviços relacionados com essas atividades; 
no comércio por atacado e intermediários do comércio. São majoritariamente 
estatutários ou assalariados com carteira assinada; trabalham em equipe, 
com supervisão permanente, em ambiente fechado e em horário diurno. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Analisam o ambiente econômico; elaboram e executam projetos de 
pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre 
outros. Participam do planejamento estratégico e de curto prazo e 
avaliam políticas de impacto coletivo para o governo, ONG e outras 
organizações. Gerem programação econômico-financeira; atuam nos 
mercados internos e externos; examinam finanças empresariais. Podem 
exercer mediação, perícia e arbitragem. 

 

Analisar ambiente econômico 

Elaborar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade econômica 
etc.) 

Executar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade econômica 
etc.) 

Participar do planejamento estratégico e de curto prazo 

Avaliar políticas de impacto coletivo (governo, ONGs, outras organizações) 

Gerir programação econômico-financeira 

Atuar nos mercados internos e externos 

Examinar finanças empresariais 

Exercer mediação, perícia e arbitragem 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior em ciências 
econômicas ou pós-graduação em economia e registro no Conselho 
Regional de Economia. O desempenho pleno das atividades ocorre após 
um ou dois anos de experiência na área. 
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Economistas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 6 profissionais 

 11 ou 12 profissionais 

 155 profissionais 

Homens 118 R$ 8.735,17 

Mulheres 86 R$ 5.878,51 

Total 204 R$ 7.530,89 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 4 R$ 6.935,32 

Indústria de Transformação 25 R$ 3.005,71 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 22 R$ 16.531,32 

Construção Civil 12 R$ 10.882,81 

Comércio 20 R$ 2.214,54 

Serviços 70 R$ 8.341,98 

Administração Pública 50 R$ 6.146,09 

Agropecuária 1 R$ 3.601,34 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 22 R$ 10.943,20 

Setor Público Estadual 29 R$ 4.566,19 

Setor Público Municipal 17 R$ 5.357,90 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 59 R$ 14.197,93 

Entidade Empresa Privada 73 R$ 3.024,28 

Entidades sem Fins Lucrativos 4 R$ 3.399,36 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais em Pesquisa e Análise Geográfica 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Geógrafo Atuam em institutos de estatística, órgãos de planejamento territorial 
municipais, estaduais e federais, empresas de consultoria que desenvolvem 
trabalhos aplicados à agricultura, pecuária e indústria. Prestam serviços a 
organismos internacionais. Trabalham como assalariados ou autônomos, 
com ou sem supervisão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Estudam a organização espacial por meio da interpretação e da interação 
dos aspectos físicos e humanos; regionalizam o território em escalas que 
variam do local ao global; avaliam os processos de produção do espaço, 
subsidiando o ordenamento territorial; participam do planejamento 
regional, urbano, rural, ambiental e da formulação de políticas de gestão 
do território; procedem estudos necessários ao estabelecimento de 
bases territoriais; emitem laudos e pareceres técnicos; monitoram uso e 
ocupação da terra, vistoriam áreas em estudo, estudam a pressão 
antrópica e diagnosticam impactos e tendências. 

 

Realizar pesquisas geográficas 

Regionalizar território 

Fornecer subsídios ao ordenamento territorial 

Avaliar os processos de produção do espaço 

Estabelecer bases territoriais 

Participar de eventos 

Disseminar informação produzida 

Tratar informações geográficas em base georreferenciada 

 

 

Formação e experiência 
Para atuar como geógrafo requer-se bacharelado em geografia e registro 
no CREA. Há tendência ao aumento de exigência de qualificação, como 
especialização, mestrado e doutorado. 
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Profissionais em Pesquisa e Análise Geográfica 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

Homens 2 R$ 6.708,54 

Mulheres 1 R$ 18.081,08 

Total 3 R$ 10.499,38 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1 R$ 8.399,00 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 1 R$ 18.081,08 

Administração Pública 1 R$ 5.018,07 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 1 R$ 5.018,07 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 2 R$ 13.240,04 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Filósofos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Filósofo Atuam, principalmente, em atividades culturais, editoriais, educacionais, de 
pesquisa, de recursos humanos e em organismos afins, podendo exercer 
mais de uma ocupação. É comum, como professor e pesquisador. Nesses 
casos, são classificados pela atividade predominante. Trabalham em 
ambientes fechados, de forma individual, podendo, ocasionalmente, formar 
equipes. É comum, terem seus trabalhos divulgados através de livros, 
revistas, jornais e outros meios. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Refletem crítica e sistematicamente sobre o ser e o destino do homem e 
do mundo, por meio da assimilação dos clássicos do pensamento e da 
realização de pesquisas sobre temas filosóficos, tais como ética, 
epistemologia, estética, ontologia, metafísica, política, lógica, cultura etc., 
com a finalidade de formar e orientar pessoas e assessorar 
organizações. 

 

Refletir sobre o ser e o destino do homem e do mundo 

Realizar pesquisa acadêmica 

Pesquisar a história da filosofia e temas filosóficos 

Divulgar conhecimentos e resultados 

Assessorar pessoas e organizações 

Coordenar atividades 

 

 

 

Formação e experiência 
Geralmente, a formação ocorre em universidade, com curso superior e 
de pós-graduação, em filosofia ou qualquer outro ramo das ciências. O 
acesso à produção filosófica de outros países demanda a proficiência em 
idiomas estrangeiros. Há filósofos que se consagram pelo notório saber. 
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Filósofos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 

 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               168 

Psicólogos e Psicanalistas 
 
 

Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 
Psicólogo educacional   
Psicólogo clínico   
Psicólogo do esporte   
Psicólogo hospitalar   
Psicólogo jurídico   
Psicólogo social   
Psicólogo do trânsito   
Psicólogo do trabalho   
Neuropsicólogo   
Psicanalista   
Psicólogo acupunturista 

Os profissionais dessa família ocupacional atuam, principalmente, em atividades 
ligadas a saúde, serviços sociais e pessoais e educação. Podem trabalhar como 
autônomos e/ou com carteira assinada, individualmente ou em equipes. É comum os 
psicólogos clínico, hospitalar, social e neuropsicólogos trabalharem com supervisão. 
Têm como local de trabalho ambientes fechados ou, no caso dos neuropsicólogos e 
psicólogos jurídicos, pode ser a céu aberto. Os psicólogos clínicos, sociais e os 
psicanalistas, eventualmente, trabalham em horários irregulares. Alguns deles 
trabalham sob pressão, em posições desconfortáveis durante longos períodos, 
confinados (psicólogos clínicos e sociais) e expostos a radiação (neuropsicólogo) e 
ruídos intensos. A ocupação psicanalista não é uma especialização, é uma formação, 
que segue princípios, processos e procedimentos definidos pelas instituições 
reconhecidas internacionalmente, podendo o psicanalista ter diferentes formações 
como: psicólogo, psiquiatra, médico, filósofo etc. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos 
mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de 
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios 
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; 
investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, 
tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e 
clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. 

 

Avaliar comportamentos psíquicos 

Analisar - tratar indivíduos, grupos e instituições 

Orientar indivíduos, grupos e instituições 

Acompanhar indivíduos, grupos e instituições 

Educar indivíduos, grupos e instituições 

Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas 

Coordenar equipes e atividades 

Participar de atividades para divulgação profissional 

Realizar tarefas administrativas 

 

Formação e experiência 
Para os trabalhadores dessa família, é exigido o nível superior completo e 
experiência profissional que varia segundo a formação. Para os psicólogos, de 
um modo geral, pede-se de um a quatro anos, como é o caso do psicólogo 
clínico. Para o psicanalista, é necessário, no mínimo, cinco anos de experiência. 
Os cursos de qualificação também variam de cursos básicos de duzentas a 
quatrocentas horas-aula, como no caso do psicólogo hospitalar, mais de 
quatrocentas horas-aula para os psicólogos jurídicos, psicanalistas e 
neuropsicólogos, até cursos de especialização para os psicólogos clínicos e 
sociais. A formação desses profissionais é um conjunto de atividades 
desenvolvidas por eles, mas os procedimentos são diferentes quanto a aspectos 
formais relacionados às instituições que os formam. 
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Psicólogos e Psicanalistas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 8 profissionais 

 10 a 14 profissionais 

 26 profissionais 

 212 profissionais 

Homens 70 R$ 3.448,82 

Mulheres 328 R$ 2.712,70 

Total 398 R$ 2.842,17 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 1 R$ 17.791,07 

Indústria de Transformação 2 R$ 8.832,19 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 3 R$ 2.272,61 

Serviços 174 R$ 3.178,55 

Administração Pública 218 R$ 2.458,00 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 23 R$ 7.174,98 

Setor Público Estadual 56 R$ 3.055,25 

Setor Público Municipal 202 R$ 2.383,43 

Setor Público - Outros 7 R$ 1.546,98 

Entidade Empresa Estatal 5 R$ 14.541,16 

Entidade Empresa Privada 55 R$ 2.111,27 

Entidades sem Fins Lucrativos 50 R$ 2.279,20 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Assistente social   
Economista doméstico 

Trabalham em instituições das esferas pública e privada, bem como em ONG. 
Podem atuar em empresas ou instituições do setor agropecuário, comercial, 
industrial e de serviços. O foco de atuação é a família (ou indivíduo). São 
estatutários ou empregados com carteira assinada. Trabalham em equipe, 
sob supervisão ocasional, em ambientes fechados e em horário diurno, 
podendo, o assistente social trabalhar em horários irregulares durante 
plantões e em casos emergenciais. Eventualmente, trabalham sob pressão, 
levando à situação de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Prestam serviços sociais, orientando indivíduos, famílias, comunidade e 
instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), 
serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, 
coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, 
habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e 
monitoram ações em desenvolvimento relacionados à economia 
doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento 
humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e 
saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos 
financeiros disponíveis. 

 

Desenvolver capacidades e possibilidades individuais e coletivas 

Planejar políticas sociais 

Pesquisar a realidade social 

Executar procedimentos técnicos 

Avaliar ações 

Promover eventos técnicos e sociais 

Articular recursos disponíveis 

Realizar a gestão de programas, projetos, serviços, benefícios e 
equipamentos 

Desempenhar tarefas administrativas 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior em serviço social 
para a ocupação de assistente social e formação em economia 
doméstica para a ocupação de economista doméstico. 
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Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 8 profissionais 

 16 a 19 profissionais 

 26 a 39 profissionais 

 420 profissionais 

Homens 39 R$ 2.629,99 

Mulheres 724 R$ 3.426,93 

Total 763 R$ 3.386,20 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 7 R$ 19.985,90 

Indústria de Transformação 11 R$ 5.884,70 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 7 R$ 11.723,37 

Construção Civil 6 R$ 7.706,68 

Comércio 2 R$ 2.485,94 

Serviços 298 R$ 3.738,96 

Administração Pública 431 R$ 2.620,62 

Agropecuária 1 R$ 2.058,37 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 43 R$ 8.104,93 

Setor Público Estadual 169 R$ 3.542,88 

Setor Público Municipal 368 R$ 2.503,42 

Setor Público - Outros 15 R$ 1.567,41 

Entidade Empresa Estatal 28 R$ 13.130,20 

Entidade Empresa Privada 50 R$ 2.162,56 

Entidades sem Fins Lucrativos 89 R$ 2.402,33 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 2.058,37 
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Administradores 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Administrador Trabalham em qualquer ramo de atividade econômica, serviços, comércio e 
indústria, incluindo-se a Administração Pública. São assalariados celetistas, 
estatutários ou autônomos. Geralmente, trabalham em equipe, em ambiente 
fechado e em horário diurno. Estão sujeitos a pressão por cumprimento de 
prazos e metas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas 
áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, 
financeira, tecnológica, entre outras; implementam programas e projetos; 
elaboram planejamento organizacional; promovem estudos de 
racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam 
consultoria administrativa a organizações e pessoas. 

 

Administrar organizações 

Elaborar planejamento organizacional 

Implementar programas e projetos 

Promover estudos de racionalização 

Realizar controle do desempenho organizacional 

Prestar consultoria às organizações e pessoas 

 

Formação e experiência 
Para o exercício dessa ocupação, requer-se curso superior completo em 
administração de empresas ou administração pública, com registro no 
Conselho Regional de Administração (CRA). 
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Administradores 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 8 profissionais 

 12 a 15 profissionais 

 33 profissionais 

 163 profissionais 

 562 profissionais 

Homens 427 R$ 7.189,01 

Mulheres 436 R$ 5.586,99 

Total 863 R$ 6.379,65 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 38 R$ 13.415,90 

Indústria de Transformação 34 R$ 7.273,28 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 30 R$ 10.815,02 

Construção Civil 21 R$ 7.168,34 

Comércio 202 R$ 2.814,07 

Serviços 409 R$ 5.923,97 

Administração Pública 117 R$ 10.711,53 

Agropecuária 12 R$ 2.413,11 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 80 R$ 8.638,63 

Setor Público Estadual 67 R$ 13.303,98 

Setor Público Municipal 29 R$ 3.262,28 

Setor Público - Outros 2 R$ 2.558,22 

Entidade Empresa Estatal 119 R$ 14.550,24 

Entidade Empresa Privada 421 R$ 2.988,86 

Entidades sem Fins Lucrativos 136 R$ 5.940,78 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 9 R$ 2.857,88 
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Contadores e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Auditor (contadores e afins)   
Contador   
Perito contábil 

Trabalham em escritórios de contabilidade e departamentos de contabilidade 
de empresas agrícolas, industriais, comerciais e dos serviços, incluindo 
bancos. São empregados com carteira assinada, exceto o perito contábil que 
trabalha por conta própria e sem supervisão. Costumam se organizar de 
forma individual, trabalhando sob supervisão. Trabalham em ambiente 
fechado e em horário diurno. Os peritos contábeis podem trabalhar a 
distância. Eventualmente, trabalham sob pressão, podendo levar a situação 
de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando 
encerramento junto aos órgãos competentes; administram os tributos da 
empresa; registram atos e fatos contábeis; controlam o ativo permanente; 
gerenciam custos; administram o departamento pessoal; preparam 
obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, 
órgãos competentes e contribuintes, e administra o registro dos livros nos 
órgãos apropriados; elaboram demonstrações contábeis; prestam 
consultoria e informações gerenciais; realizam auditoria interna e 
externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam 
perícia. 

 

Legalizar empresas 

Administrar os tributos da empresa 

Registrar atos e fatos contábeis 

Controlar o ativo permanente 

Gerenciar custos 

Administrar o departamento pessoal 

Preparar obrigações acessórias 

Elaborar demonstrações contábeis 

Prestar consultoria e informações gerenciais 

Realizar auditoria interna/externa 

Atender solicitações de órgãos fiscalizadores 

Realizar perícia 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior em ciências 
contábeis. O desempenho pleno das atividades ocorre após quatro anos 
(contador) e mais de cinco anos (auditor geral e perito contábil). 
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Contadores e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 9 profissionais 

 11 profissionais 

 22 a 25 profissionais 

 106 profissionais 

 976 profissionais  

Homens 758 R$ 14.740,37 

Mulheres 496 R$ 10.011,15 

Total 1.254 R$ 12.869,80 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 32 R$ 17.024,05 

Indústria de Transformação 101 R$ 4.548,29 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 19 R$ 11.375,74 

Construção Civil 22 R$ 5.028,43 

Comércio 156 R$ 3.015,31 

Serviços 316 R$ 4.137,18 

Administração Pública 599 R$ 21.698,99 

Agropecuária 9 R$ 3.598,98 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 52 R$ 8.257,75 

Setor Público Estadual 550 R$ 22.401,49 

Setor Público Municipal 41 R$ 13.504,26 

Setor Público - Outros 1 R$ 5.909,09 

Entidade Empresa Estatal 52 R$ 17.013,43 

Entidade Empresa Privada 506 R$ 3.355,10 

Entidades sem Fins Lucrativos 48 R$ 4.890,71 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 4 R$ 2.950,38 
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Secretárias(os) Executivas(os) e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Secretária(o) executiva(o)   
Secretária(o) bilíngue   
Secretária(o) trilíngue   
Tecnólogo em secretariado escolar 

Trabalham nas mais variadas atividades econômicas da indústria, comércio 
e serviços, além da Administração Pública, como assalariados com carteira 
assinada, estatutários ou autônomos, sob supervisão ocasional. Atuam de 
forma individual ou em equipe, em ambientes fechados e em horários diurnos. 
Podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos. 
Assessoram chefias, atendendo mais de um diretor ou uma área. Os 
secretários bilíngue-trilíngues realizam as mesmas atividades que os 
secretários executivos, e se diferenciam nas atividades que requerem 
fluência em língua estrangeira. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Assessoram os executivos no desempenho de suas funções, atendendo 
pessoas (cliente externo e interno), gerenciando informações, elaboram 
documentos, controlam correspondência física e eletrônica, prestam 
serviços em idioma estrangeiro, organizam eventos e viagens, 
supervisionam equipes de trabalho, gerem suprimentos, arquivam 
documentos físicos e eletrônicos auxiliando na execução de suas tarefas 
administrativas e em reuniões. 

 

Assessorar executivo(s) / área(s) 

Atender pessoas (cliente externo e interno) 

Gerenciar informações 

Elaborar documentos 

Controlar correspondência física e eletrônica 

Prestar serviços em idioma estrangeiro 

Organizar eventos e viagens 

Supervisionar equipes de trabalho 

Gerir suprimentos 

Arquivar documentos físicos e eletrônicos 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior em Secretariado em 
nível de bacharelado ou tecnologia. O registro funcional no MTE é 
obrigatório. Para os secretários bilíngues e trilíngues, a fluência em dois 
ou três idiomas estrangeiros é fundamental. O pleno desenvolvimento 
das atividades ocorre após dois ou três anos de experiência. 
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Secretárias(os) Executivas(os) e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 8 profissionais 

 12 a 14 profissionais 

 20 a 45 profissionais 

 50 ou 78 profissionais 

 549 profissionais  

Homens 216 R$ 2.902,63 

Mulheres 807 R$ 1.819,16 

Total 1.023 R$ 2.047,92 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 1 R$ 2.430,00 

Indústria de Transformação 77 R$ 1.475,43 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 6 R$ 7.603,37 

Construção Civil 19 R$ 1.489,05 

Comércio 138 R$ 1.338,63 

Serviços 671 R$ 1.816,19 

Administração Pública 101 R$ 4.836,63 

Agropecuária 10 R$ 1.318,07 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 48 R$ 5.629,62 

Setor Público Estadual 66 R$ 6.243,01 

Setor Público Municipal 33 R$ 2.154,70 

Setor Público - Outros 3 R$ 3.578,79 

Entidade Empresa Estatal 3 R$ 13.645,41 

Entidade Empresa Privada 652 R$ 1.397,95 

Entidades sem Fins Lucrativos 191 R$ 1.836,02 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 27 R$ 1.031,22 
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Profissionais de Recursos Humanos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Analista de recursos humanos Exercem suas funções nos departamentos de recursos humanos de 
empresas. De modo geral, são contratados na condição de empregados com 
carteira assinada, podendo, na sua minoria, atuar como prestadores de 
serviços autônomos. Trabalham de forma individual, sob supervisão, em 
ambiente fechado, no período diurno. Podem estar sujeitos a estresse, devido 
a trabalho sob pressão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Administram pessoal e plano de cargos e salários; promovem ações de 
treinamento e de desenvolvimento de pessoal. Efetuam processo de 
recrutamento e de seleção, geram plano de benefícios e promovem 
ações de qualidade de vida e assistência aos empregados. Administram 
relações de trabalho e coordenam sistemas de avaliação de 
desempenho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um 
conjunto de capacidades comunicativas. 

 

Administrar plano de cargos e salários 

Promover ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal 

Efetuar processo de recrutamento e de seleção 

Gerir plano de benefícios 

Promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados 

Administrar relações de trabalho 

Coordenar sistemas de avaliação de desempenho 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessa ocupação requer escolaridade de ensino superior. O 
desempenho pleno das funções ocorre após o período de cinco anos de 
experiência profissional. 
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Profissionais de Recursos Humanos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 ou 8 profissionais 

 13 profissionais 

 37 profissionais 

 128 profissionais 

Homens 53 R$ 2.411,52 

Mulheres 184 R$ 2.698,98 

Total 237 R$ 2.634,70 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 12 R$ 4.734,61 

Indústria de Transformação 52 R$ 2.535,81 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 5 R$ 3.456,79 

Construção Civil 12 R$ 3.280,58 

Comércio 53 R$ 2.391,67 

Serviços 97 R$ 2.394,93 

Administração Pública 3 R$ 3.750,49 

Agropecuária 3 R$ 2.925,49 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 2 R$ 1.561,11 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 4 R$ 10.834,35 

Entidade Empresa Privada 225 R$ 2.463,60 

Entidades sem Fins Lucrativos 6 R$ 3.942,25 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais de Administração Ecônomico-financeira 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Administrador de fundos e carteiras de investimento   
Analista de câmbio   
Analista de cobrança (instituições financeiras)   
Analista de crédito (instituições financeiras)   
Analista de crédito rural   
Analista de leasing   
Analista de produtos bancários   
Analista financeiro (instituições financeiras)   
Profissional de relações com investidores 

O trabalho é exercido em instituições financeiras, seguros e previdência 
privada, Administração Pública, defesa e seguridade social e outras 
atividades empresariais. Os profissionais são assalariados com carteira 
assinada. Trabalham em equipe, sob supervisão permanente. O trabalho é 
presencial, realizado em ambiente fechado, no período diurno. As atividades 
são executadas sob pressão, levando à situação de estresse constante. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Administram fundos e carteiras de investimentos em instituições 
financeiras. Desenvolvem, implantam e administram produtos e serviços 
bancários. Analisam operações de crédito e de cobrança e 
operacionalizam contratos de financiamento e/ou empréstimos. 
Controlam recursos para crédito obrigatório e gerenciam cobranças. 
Preparam e consolidam informações gerenciais e econômico-financeiras. 
Estabelecem relacionamento entre empresa e mercado financeiro. 
Relatam aos setores, clientes e investidores, oralmente ou por escrito, a 
situação dos produtos e serviços. 

 

Administrar fundos e carteiras de investimentos 

Desenvolver produtos e serviços 

Implantar produtos e serviços 

Administrar produtos e serviços 

Analisar operações de crédito e de cobrança 

Operacionalizar contratos de financiamentos e ou empréstimos 

Controlar recursos para crédito obrigatório 

Gerenciar cobrança 

Preparar informações gerenciais 

Consolidar informações econômico-financeiras 

Estabelecer relacionamento entre empresa e mercado financeiro 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer nível superior completo e curso de 
especialização na área com duração de até duzentas horas-aula. O 
exercício pleno das ocupações se dá após três ou quatro anos de 
experiência. 
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Profissionais de Administração Ecônomico-financeira 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 5 ou 6 profissionais 

 11 profissionais 

 49 profissionais 

 104 profissionais 

Homens 64 R$ 2.153,44 

Mulheres 120 R$ 1.810,21 

Total 184 R$ 1.929,60 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 1 R$ 6.007,45 

Indústria de Transformação 5 R$ 1.560,94 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 3 R$ 5.654,82 

Construção Civil 3 R$ 3.541,14 

Comércio 74 R$ 1.713,21 

Serviços 97 R$ 1.905,28 

Administração Pública 1 R$ 2.055,55 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 1 R$ 2.055,55 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 2 R$ 5.870,72 

Entidade Empresa Privada 177 R$ 1.859,36 

Entidades sem Fins Lucrativos 4 R$ 3.035,53 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais da Administração dos Serviços de Segurança 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Gestor em segurança Os profissionais da segurança privada atuam em empresas privadas ou 
públicas, em atividades industriais, comerciais e de serviços em geral. Podem 
trabalhar com carteira assinada ou conta própria/autônomo. Trabalham em 
equipe, com supervisão ocasional, em ambiente fechado e horários 
irregulares. O trabalho pode ser exercido de forma presencial ou a distância. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Gerenciam as atividades de segurança em geral. Elaboram planos e 
políticas de segurança. Realizam análises de riscos, adotam medidas 
preventivas e corretivas para proteger vidas, o patrimônio e restaurar as 
atividades normais de empresas. Administram equipes, coordenam 
serviços de inteligência empresarial e prestam consultoria e assessoria. 

 

Gerenciar atividades de segurança 

Elaborar planos de segurança 

Administrar recursos humanos 

Gerir recursos financeiros e materiais 

Realizar análise de riscos 

Coordenar atividades de inteligência empresarial 

Prestar consultoria/assessoria 

 

Formação e experiência 
Para o pleno exercício da função, é necessário graduação tecnológica 
em segurança privada ou curso superior, em outra área mais curso de 
especialização em segurança. Experiência profissional de menos de um 
ano. 
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Profissionais da Administração dos Serviços de Segurança 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

Homens 3 R$ 5.170,18 

Mulheres 1 R$ 1.267,77 

Total 4 R$ 4.194,58 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 1 R$ 1.303,87 

Serviços 3 R$ 5.158,15 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 1.285,82 

Entidades sem Fins Lucrativos 2 R$ 7.103,34 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais de Planejamento, Programação e Controles Logísticos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Analista de PCP (programação e controle da produção)   
Analista de planejamento de matérias   
Analista de logística   
Analista de projetos logísticos   
Analista de gestão de estoque 

São profissionais que trabalham com carteira assinada, de forma coletiva, 
com supervisão ocasional, em ambientes fechados e em período diurno. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Planejam processos produtivos e logísticos, definindo os recursos 
necessários, estabelecendo metas e criando indicadores de 
produtividade. Elaboram projetos logísticos, dimensionando as 
necessidades de recursos humanos, materiais e outros que se façam 
necessários. Acompanham implantação de novos projetos logísticos e 
controlam o desenvolvimento das atividades dos processos produtivos e 
logísticos com o objetivo de verificar o cumprimento das metas 
estabelecidas. 

 

Planejar a produção, materiais e inventário do estoque 

Dimensionar recursos requeridos pelo projeto e/ou produção 

Dimensionar área/leiaute do projeto 

Controlar produção, estoque e logística de materiais 

Analisar dados (pedidos, planilhas, editais...) 

Validar o projeto com outras áreas 

 

 

 

 

Formação e experiência 
Para o exercício das ocupações desta família ocupacional, requer-se 
escolaridade de 3º grau completo, acrescida de conhecimentos de inglês 
intermediário e conhecimentos profundos de informática e softwares 
específicos. A experiência mínima é de 1 a 2 anos, porém, dependendo 
do setor de atuação, a experiência exigida pode chegar a 4 anos. 
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Profissionais de Planejamento, Programação e Controles Logísticos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais de Publicidade 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Redator de publicidade   
Publicitário   
Diretor de mídia (publicidade)   
Diretor de arte (publicidade)   
Diretor de criação   
Diretor de contas (publicidade)   
Agenciador de propaganda 

Exercem suas atividades em empresas de publicidade ou de forma 
autônoma, no caso dos agenciadores de propaganda. Trabalham 
majoritariamente com carteira assinada ou associados a agências de 
publicidade. Trabalham em período diurno, sem supervisão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Desenvolvem propagandas e promoções, estruturando estratégia de 
projetos, planejamento estratégico, venda de serviços publicitários. 

 

Estruturar estratégia de projeto publicitário 

Elaborar planejamento estratégico 

Desenvolver propaganda e promoções 

Contratar fornecedores 

Vender serviços publicitários 

Pesquisar meios e veículos de comunicação 

Gerenciar setores 

 

Formação e experiência 
Para o exercício dessas ocupações, requer-se curso superior em 
publicidade e propaganda. O pleno exercício das atividades ocorre após 
um ou dois anos de experiência. 
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Profissionais de Publicidade 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 22 profissionais 

 93 profissionais 

Homens 66 R$ 2.232,23 

Mulheres 58 R$ 2.412,27 

Total 124 R$ 2.316,44 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 32 R$ 2.083,09 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 6 R$ 2.092,45 

Comércio 7 R$ 2.711,83 

Serviços 76 R$ 2.149,82 

Administração Pública 3 R$ 8.552,14 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 1 R$ 2.184,95 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 4 R$ 10.909,07 

Entidade Empresa Privada 113 R$ 1.962,02 

Entidades sem Fins Lucrativos 6 R$ 3.285,03 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais de Comercialização e Consultoria de Serviços Bancários 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais)   
Gerente de clientes especiais (private)   
Gerente de contas - pessoa física e jurídica   
Gerente de grandes contas (corporate)   
Operador de negócios 

O trabalho é exercido em instituições de intermediação financeira. Os 
trabalhadores são assalariados, com carteira assinada, e atuam em equipe, 
sob supervisão permanente. O trabalho é presencial, realizado em ambiente 
fechado, durante o dia. Trabalham sob pressão, o que pode levá-los a 
situação de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Comercializam produtos e serviços financeiros e desenvolvem propostas 
de crédito. Gerenciam carteira de clientes e efetivam negócios. 
Prospectam clientes, exercem ações gerenciais e previnem operações 
ilegais. Interagem com áreas afins locais e internacionais. 

 

Comercializar produtos e serviços financeiros 

Gerenciar carteira de clientes 

Desenvolver propostas de crédito 

Efetivar negócios 

Prospectar clientes 

Prevenir operações ilegais 

Interagir com áreas afins locais e internacionais 

Exercer ações gerenciais 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer formação de nível superior. O 
exercício pleno da atividade ocorre após três a quatro anos de 
experiência profissional. 
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Profissionais de Comercialização e Consultoria de Serviços Bancários 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 134 profissionais 

Homens 50 R$ 4.997,68 

Mulheres 98 R$ 5.381,09 

Total 148 R$ 5.251,56 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 4 R$ 1.214,39 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 2 R$ 1.038,38 

Serviços 141 R$ 5.456,66 

Administração Pública 1 R$ 907,90 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 1 R$ 907,90 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 147 R$ 5.281,11 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Corretores de Valores, Ativos Financeiros, Mercadorias e Derivativos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Corretor de valores, ativos financeiros, mercadorias e derivativos Exercem suas funções em corretoras de valores, de mercadorias e 
derivativos e em instituições de intermediação financeira, como empregados 
com carteira assinada ou como autônomo. Atuam de forma individual e 
também em equipe, sob supervisão ocasional, em ambientes fechados, no 
período diurno. Algumas atividades exigem que o profissional permaneça em 
pé por longos períodos (operador de pregão). Trabalham sob pressão de 
horários e prazos, estão expostos à ação de ruído intenso e sobrecarga do 
uso da voz, condições que podem ocasionar estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Negociam operações no mercado financeiro nacional e internacional; 
intermediam negócios de mercadorias e serviços, como compra e venda 
de títulos, moedas e mercadorias nos mercados à vista e futuros; 
realizam pesquisa e análise de mercado, por meio de jornais, revistas, 
relatórios de consultorias e órgãos especializados. Fecham operações; 
exercem atividades de captação e manutenção de clientes, atendendo 
às suas necessidades e orientando-os com relação às aplicações e 
momentos adequados; gerenciam posições. 

 

Fechar operações 

Negociar operações no mercado financeiro nacional e internacional 

Intermediar negócios de mercadorias e serviços 

Analisar mercado 

Realizar prospecção de clientes 

Gerenciar posições 

Comunicar-se 

 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício dessa ocupação requer escolaridade de nível superior ou 
experiência equivalente, acrescida de cursos específicos, na área, de até 
duzentas horas-aula. O exercício pleno das atividades profissionais 
ocorre após o período de um a dois anos de experiência. 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               191 

Corretores de Valores, Ativos Financeiros, Mercadorias e Derivativos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

Homens 2 R$ 1.343,33 

Mulheres 0 - 

Total 2 R$ 1.343,33 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 1 R$ 926,66 

Serviços 1 R$ 1.760,00 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 1.343,33 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 

 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               192 

Auditores Fiscais e Técnicos da Receita Federal 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Auditor-fiscal da receita federal   
Técnico da receita federal 

Trabalham em órgãos da Secretaria da Receita Federal como estatutários. A 
realização do trabalho é individual e, eventualmente, em equipe. O grau de 
responsabilidade jurídica das atividades é diferenciado, conforme disciplina, 
legislação e regulamentos que regem as duas carreiras. Há atividades como 
realizar visita aduaneira e participar de diligências que são feitas pelos 
técnicos com a supervisão do auditor-fiscal. Em várias atividades o técnico 
atua como auxiliar do auditor. Trabalham em ambientes fechados, a céu 
aberto e em veículos, em horários diurno, noturno e irregulares, sob 
supervisão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Fiscalizam o cumprimento das obrigações referentes aos tributos e 
contribuições administrados pela secretaria da receita federal; fiscalizam 
e controlam atividades de comércio exterior; julgam processos do 
contencioso administrativo-fiscal; elaboram atos administrativos; 
realizam estudos econômico-tributários; gerenciam o crédito tributário; 
coordenam os sistemas de informação e administram as unidades da 
receita federal. 

 

Fiscalizar obrigações tributárias federais e operações de comércio exterior 

Controlar atividades de comércio exterior 

Apreciar processos administrativos e administrativo- fiscais 

Administrar unidades da receita federal 

Elaborar atos administrativos 

Realizar estudos econômico-tributários 

Gerenciar o crédito tributário 

Coordenar sistemas de informação 

Promover a correição institucional 

Atender o contribuinte 

 

Formação e experiência 
Para o exercício dessas ocupações, requer-se curso superior e 
aprovação em concurso público diferenciado para cada uma das 
carreiras. 
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Auditores Fiscais e Técnicos da Receita Federal 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 89 profissionais 

Homens 69 R$ 19.390,65 

Mulheres 20 R$ 18.355,04 

Total 89 R$ 19.157,93 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 89 R$ 19.157,93 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 89 R$ 19.157,93 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Auditores Fiscais da Previdência Social 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Auditor-fiscal da previdência social São servidores públicos concursados que atuam em nome do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS); realizam atividades internas e externas. 
As atividades externas consistem em coleta de dados ou informações 
complementares sobre recolhimento de impostos à Previdência, apuração de 
irregularidades ou, ainda, auditoria. Trabalham de forma individual e 
eventualmente em equipe, com cotas de visitas a cumprir. Podem estar 
expostos a grupos de pressão, ocasionando estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Fiscalizam o cumprimento da legislação previdenciária; constituem 
créditos da seguridade social; julgam processos administrativos-fiscais; 
controlam a arrecadação; promovem a cobrança dos créditos lançados; 
auditam e fiscalizam entidades, fundos públicos e privados de 
previdência. Podem visitar contribuintes, atender solicitações internas, 
externas e supervisionar as ações de auditoria. 

 

Fiscalizar o cumprimento da legislação previdenciária 

Constituir o crédito da seguridade social 

Julgar processos administrativo-fiscais 

Controlar arrecadação previdenciária 

Promover cobrança dos débitos lançados 

Auditar e fiscalizar entidades, fundos públicos e privados de previdência 

Planejar ação fiscal 

Visitar contribuinte 

Atender solicitações internas e externas 

Supervisionar as ações de auditoria 

Elaborar documentos 

 

Formação e experiência 
O acesso à vaga nessa ocupação ocorre por concurso público, tendo 
como exigência formação universitária em qualquer área. O profissional 
aprovado em concurso recebe treinamento específico de duzentas a 
quatrocentas horas-aula nas áreas de legislação e contabilidade fiscal. 
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Auditores Fiscais da Previdência Social 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

Homens 0 - 

Mulheres 0 - 

Total 0 - 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 0 - 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Auditores Fiscais do Trabalho 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Auditor-fiscal do trabalho   
Agente de higiene e segurança 

Atuam em nome de uma Delegacia Regional do Trabalho em atividades 
externas, nos mais variados ramos de atividade, onde existir irregularidades 
na observância das leis trabalhistas. Podem estar expostos a ruídos, 
radiação, material tóxico, inflamável e explosivo, doenças infecto-
contagiosas, fumaça, poeira etc. Muitas vezes trabalham em conjunto com 
outras instituições, sob supervisão permanente, em locais fechados, a céu 
aberto, horários irregulares, inclusive aos domingos e feriados. Em algumas 
situações, sofrem pressão de grupos corporativos e risco de agressão física, 
podendo ocasionar estresse emocional. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Asseguram a observância dos direitos trabalhistas nas relações de 
trabalho, desenvolvendo atividades de auditoria, levantando riscos 
ocupacionais, atendendo ao público, mediando conflitos individuais e 
coletivos, promovendo direitos de cidadania no trabalho e aplicando, se 
necessário, medidas punitivas aos infratores. Podem subsidiar a 
elaboração de planos, programas e normas na área trabalhista e 
administrar atividades de fiscalização. 

 

Auditar os direitos trabalhistas 

Levantar riscos ocupacionais 

Atender ao público 

Mediar conflitos trabalhistas individuais e coletivos 

Promover direitos de cidadania no trabalho 

Desenvolver procedimentos administrativos 

Subsidiar a elaboração de planos, programas e normas 

Administrar atividades de fiscalização 

 

Formação e experiência 
O acesso à vaga nessas ocupações ocorre por concurso público, tendo 
como requisito ensino superior completo nas áreas pretendidas: 
advogado, médico, enfermeiro, assistente social e engenheiro civil. Os 
profissionais aprovados em concurso recebem treinamento específico 
com mais de quatrocentas horas-aula. 
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Auditores Fiscais do Trabalho 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 12 profissionais 

 97 profissionais 

Homens 75 R$ 8.936,11 

Mulheres 47 R$ 6.873,37 

Total 122 R$ 8.141,45 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 15 R$ 1.022,36 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 5 R$ 1.465,11 

Comércio 3 R$ 1.053,60 

Serviços 53 R$ 1.162,69 

Administração Pública 45 R$ 20.109,61 

Agropecuária 1 R$ 880,00 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 38 R$ 23.528,31 

Setor Público Estadual 9 R$ 1.293,27 

Setor Público Municipal 4 R$ 1.667,44 

Setor Público - Outros 3 R$ 1.395,64 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 64 R$ 1.144,00 

Entidades sem Fins Lucrativos 3 R$ 983,90 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 517,13 
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Fiscais de Tributos Estaduais e Municipais 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Fiscal de tributos estadual   
Fiscal de tributos municipal   
Técnico de tributos estadual   
Técnico de tributos municipal 

Trabalham em secretarias de fazenda dos estados e municípios. Atuam de 
forma individual e, eventualmente, em equipe, sob supervisão permanente, 
em ambiente fechado, a céu aberto ou em veículos, em horários diurno, 
noturno e irregulares. Podem permanecer em posições desconfortáveis por 
longos períodos, estar expostos a materiais tóxicos, radiação e ruído intenso, 
bem como a insalubridade, periculosidade e risco de perder a vida, 
ocasionalmente. Tais condições podem conduzi-los à estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito 
tributário mediante lançamento; controlam a arrecadação e promovem a 
cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam decisões 
sobre processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de bens, 
mercadorias e serviços; atendem e orientam contribuintes e, ainda, 
planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. 

 

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária 

Constituir o crédito tributário 

Controlar a arrecadação de tributos 

Efetuar o controle de bens, mercadorias e serviços 

Analisar processos administrativo-fiscais 

Organizar o sistema de informações cadastrais 

Realizar diligências 

Atender o contribuinte 

 

Formação e experiência 
Para o exercício das funções de fiscal de tributos estadual e municipal, 
requer-se curso superior. Para o técnico em tributos, requer-se 
escolaridade de nível médio. O acesso às funções ocorre por meio de 
concursos públicos diferenciados, para fiscais e técnicos, conforme 
legislação específica dos estados e municípios. 
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Fiscais de Tributos Estaduais e Municipais 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 10 a 17 profissionais 

 21 ou 49 profissionais 

Homens 201 R$ 2.506,98 

Mulheres 76 R$ 3.666,13 

Total 277 R$ 2.825,01 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 3.241,25 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 950,00 

Comércio 0 - 

Serviços 4 R$ 1.350,38 

Administração Pública 271 R$ 2.852,16 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 3 R$ 4.182,46 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 270 R$ 2.828,61 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 4 R$ 1.563,98 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais da Fiscalização de Atividades Urbanas 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Fiscal de atividades urbanas Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções na 
Administração Pública (prefeituras municipais) e são contratados na condição 
de trabalhadores estatutários. Trabalham predominantemente de forma 
individual; desenvolvem as atividades com supervisão ocasional, podendo 
trabalhar em ambientes a céu aberto e em escritório. Trabalham 
majoritariamente em horário diurno, devendo, no entanto, prestar plantões 
em situações específicas (feriados, à noite, finais de semana). Em função do 
tipo de atividade que exercem (fiscalização), podem trabalhar sob pressão, 
em situação de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam vistorias e fiscalizações, lavram autos e termos, exercem poder 
de polícia administrativa, fiscalizam ordenamento urbano, realizam 
diligência, aditam processos na fiscalização de atividades nas áreas 
urbanas e rurais. 

 

Realizar vistorias e fiscalizações 

Lavrar autos/termos 

Exercer poder de polícia administrativa 

Fiscalizar ordenamento urbano 

Realizar diligência 

Auditar processos 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessa ocupação requer escolaridade mínima de nível médio. 
No entanto, vem se observando uma tendência de que, em alguns 
municípios e estados, haja a exigência de nível superior, em qualquer 
curso. O desempenho pleno das atividades não demanda nenhum tempo 
de experiência. 
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Profissionais da Fiscalização de Atividades Urbanas 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 7 profissionais 

Homens 9 R$ 1.804,43 

Mulheres 1 R$ 2.113,74 

Total 10 R$ 1.835,36 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 1 R$ 2.783,90 

Administração Pública 9 R$ 1.729,97 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 2.448,82 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 8 R$ 1.681,99 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 0 - 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais do Jornalismo 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Arquivista pesquisador (jornalismo)   
Assessor de imprensa   
Diretor de redação   
Editor   
Jornalista   
Produtor de texto   
Repórter (exclusive rádio e televisão)   
Revisor de texto 

Os profissionais trabalham exercendo funções variadas dentro da área 
jornalística, nos diversos meios de comunicação, sejam eles de caráter 
público ou privado. Costumam desenvolver suas atividades em equipe, em 
horários regulares ou não, e seus vínculos de trabalho podem ser como 
empregados ou autônomos. Em algumas atividades, alguns profissionais 
podem estar sujeitos a efeitos do trabalho sob pressão por prazos, do ruído 
intenso, da exposição prolongada à radiação proveniente dos monitores de 
computadores e a lesões por esforços repetitivos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, interpretam 
e organizam informações e notícias a serem difundidas, expondo, 
analisando e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, revisão e 
preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em 
jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e 
quaisquer outros meios de comunicação com o público. 

 

Informar ao público 

Iniciar o processo de informação 

Coletar informação 

Registrar informação 

Qualificar a informação 

Atualizar as informações 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer formação em jornalismo. 
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Profissionais do Jornalismo 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 15 profissionais 

 30 profissionais 

 271 profissionais 

Homens 173 R$ 3.181,34 

Mulheres 170 R$ 2.938,88 

Total 343 R$ 3.061,17 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 3 R$ 15.498,31 

Indústria de Transformação 91 R$ 1.973,69 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 7 R$ 8.072,67 

Construção Civil 0 - 

Comércio 3 R$ 2.946,28 

Serviços 179 R$ 3.263,31 

Administração Pública 59 R$ 2.935,34 

Agropecuária 1 R$ 1.216,66 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 15 R$ 5.366,75 

Setor Público Estadual 20 R$ 3.359,99 

Setor Público Municipal 39 R$ 1.823,01 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 15 R$ 13.436,82 

Entidade Empresa Privada 214 R$ 2.461,01 

Entidades sem Fins Lucrativos 39 R$ 2.609,20 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 1.216,66 
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Profissionais da Informação 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Bibliotecário   
Documentalista   
Analista de informações (pesquisador de informações de rede) 

Trabalham em bibliotecas e centros de documentação e informação na 
Administração Pública e nas mais variadas atividades do comércio, indústria 
e serviços, com predominância nas áreas de educação e pesquisa. 
Trabalham como assalariados, com carteira assinada ou como autônomos, 
de forma individual ou em equipe por projetos, com supervisão ocasional, em 
ambientes fechados e com rodízio de turnos. Podem executar suas funções 
tanto de forma presencial como a distância. Eventualmente, trabalham em 
posições desconfortáveis durante longos períodos e sob pressão, levando à 
situação de estresse. As condições de trabalho são heterogêneas, variando 
desde locais com pequeno acervo e sem recursos informacionais a locais que 
trabalham com tecnologia de ponta. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades 
como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e 
correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam 
tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; disseminam 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do 
conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão 
cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de 
assessoria e consultoria. 

 

Disponibilizar informação em qualquer suporte 

Gerenciar unidades, redes e sistemas de informação 

Tratar tecnicamente recursos informacionais 

Desenvolver recursos informacionais 

Disseminar informação 

Desenvolver estudos e pesquisas 

Prestar serviços de assessoria e consultoria 

Realizar difusão cultural 

Desenvolver ações educativas 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer bacharelado em biblioteconomia e 
documentação. A formação é complementada com aprendizado tácito no 
local de trabalho e cursos de extensão. 
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Profissionais da Informação 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 4 profissionais 

 20 ou 28 profissionais 

 80 profissionais 

Homens 46 R$ 3.522,32 

Mulheres 93 R$ 4.269,45 

Total 139 R$ 4.022,20 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 1 R$ 20.704,64 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 5.682,00 

Comércio 5 R$ 1.417,53 

Serviços 122 R$ 3.973,51 

Administração Pública 10 R$ 4.084,36 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 42 R$ 7.544,45 

Setor Público Estadual 1 R$ 3.755,63 

Setor Público Municipal 7 R$ 1.703,21 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 3 R$ 14.733,92 

Entidade Empresa Privada 76 R$ 2.090,53 

Entidades sem Fins Lucrativos 10 R$ 2.345,91 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Arquivistas e Museólogos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Arquivista   
Museólogo 

Os profissionais podem trabalhar em museus públicos ou particulares, em 
arquivos oficiais dos estados, municípios ou universidades, em centros de 
documentação vinculados a empresas ou instituições públicas ou privadas, 
no ensino etc. Desenvolvem suas atividades em equipes com supervisão 
ocasional, como empregados registrados ou como autônomos. Em algumas 
atividades, alguns profissionais podem estar sujeitos a efeitos da exposição 
a materiais tóxicos e a micro-organismos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Organizam documentação de arquivos institucionais e pessoais, criam 
projetos de museus e exposições, organizam acervos museológicos 
públicos e privados. Dão acesso à informação, conservam acervos. 
Preparam ações educativas ou culturais, planejam e realizam atividades 
técnico-administrativas, orientam implantação das atividades técnicas. 
Participam da política de criação e implantação de museus e instituições 
arquivísticas. 

 

Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais 

Criar projetos de museus e exposições 

Organizar acervos museológicos públicos e privados 

Dar acesso à informação 

Conservar acervos 

Preparar ações educativas e/ou culturais 

Planejar atividades técnico-administrativas 

Orientar a implantação de atividades técnicas 

Participar da política de criação e implantação de museus e instituições 
arquivísticas 

Realizar atividades técnico-administrativas 

Administrar atividades patrocinadas 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família requerem curso superior completo na área. Não 
é incomum, contudo, a presença de profissionais com cursos de 
especialização ou mesmo pós-graduação 
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Arquivistas e Museólogos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 6 profissionais 

 18 profissionais 

Homens 15 R$ 2.488,07 

Mulheres 21 R$ 3.092,01 

Total 36 R$ 2.840,37 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 2.910,83 

Comércio 4 R$ 1.354,93 

Serviços 21 R$ 3.452,49 

Administração Pública 10 R$ 2.142,04 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 10 R$ 5.763,53 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 9 R$ 1.383,42 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 17 R$ 1.892,19 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Filólogos, Tradutores, Intérpretes e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Filólogo   
Intérprete   
Linguísta   
Tradutor   
Intérprete de língua de sinais   
Audiodescritor 

Trabalham em serviços especializados de eventos, congressos e seminários, 
de atividades empresariais variadas, da Administração Pública, em 
empresas, universidades, fundações, produtoras e outras instituições, de 
caráter público ou privado. A maioria dos tradutores, intérpretes e 
audiodescritores trabalham como autônomos, seja de forma individual ou em 
grupos, por projetos, podendo desenvolver suas atividades também a 
distância. Os filólogos trabalham de forma individual, predominantemente 
como empregados. Os profissionais podem trabalhar em horários irregulares 
e, em algumas atividades, estar sujeitos a permanências prolongadas em 
posições desconfortáveis, a ruídos intensos, bem como a trabalhos sob 
pressão de prazos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Traduzem, na forma escrita e/ou oral, textos e imagens de qualquer 
natureza, de um idioma para outro, considerando as variáveis culturais, 
bem como os aspectos terminológicos e estilísticos, tendo em vista um 
público-alvo específico. Interpretam oralmente e/ou na língua de sinais, 
de forma simultânea ou consecutiva, de um idioma para outro, discursos, 
debates, textos, formas de comunicação eletrônica, respeitando o 
respectivo contexto e as características culturais das partes. Tratam das 
características e do desenvolvimento de uma cultura, representados por 
sua linguagem; fazem a crítica dos textos. Prestam assessoria a clientes. 

 

Traduzir textos, documentos e/ou imagens 

Interpretar discursos orais, língua de sinais e/ou imagens 

Resgatar a língua como expressão de uma cultura 

Pesquisar 

Elaborar textos 

Prestar assessoria a clientes 

 

 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família requerem formações diferenciadas: o superior 
completo para filólogos, linguístas e audiodescritores; o ensino médio ou 
o diploma de técnico para tradutores e intérpretes. O desenvolvimento 
pleno das atividades demanda experiência superior a cinco anos, exceto 
para os audiodescritores onde a experiência varia de um a dois anos. 
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Filólogos, Tradutores, Intérpretes e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 10 profissionais 

 22 profissionais 

Homens 9 R$ 2.093,03 

Mulheres 26 R$ 1.863,39 

Total 35 R$ 1.922,44 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 29 R$ 2.105,59 

Administração Pública 6 R$ 1.037,20 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 11 R$ 2.819,77 

Setor Público Estadual 4 R$ 917,29 

Setor Público Municipal 2 R$ 1.277,00 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 12 R$ 1.664,70 

Entidades sem Fins Lucrativos 6 R$ 1.678,06 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Profissionais da Escrita 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Autor-roteirista   
Crítico   
Escritor de ficção   
Escritor de não ficção   
Poeta   
Redator de textos técnicos 

Desenvolvem a escrita, trabalho intelectual e subjetivo, tanto no conteúdo, 
como na forma de organizá-lo e desenvolvê-lo. Trabalham geralmente como 
autônomos, podendo exercer outras atividades de forma concomitante à 
escrita. São encontrados em várias atividades econômicas, dentre elas, no 
ensino e nas atividades culturais e recreativas. Costumam trabalhar sozinhos 
– exceção feita aos autores-roteiristas que trabalham em equipes 
interdisciplinares, em geral, em horários irregulares. Os processos de 
concepção e criação são partes importantes do seu trabalho, assim como as 
habilidades de organização, pesquisa, observação e reflexão. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Escrevem textos literários para publicação, representação e outras 
formas de veiculação, e, para tanto, criam projetos literários, 
pesquisando temas, elaborando esquemas preliminares. Podem buscar 
publicação ou encenação da obra literária bem como sua divulgação. 

 

Escrever textos 

Criar projeto literário 

Pesquisar temas pertinentes ao projeto 

Elaborar esquema preliminar 

Buscar a publicação ou encenação da obra literária 

Divulgar a obra 

 

Formação e experiência 
O exercício do trabalho não requer formação escolar definida, sendo 
imprescindível o domínio da língua, bem como das linguagens 
específicas aos vários veículos de comunicação para os quais se pode 
escrever, como teatro, TV, cinema etc. É frequente a ocorrência de 
profissionais autodidatas. 
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Profissionais da Escrita 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 8 profissionais 

Homens 7 R$ 11.798,88 

Mulheres 1 R$ 8.466,99 

Total 8 R$ 11.382,39 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 1 R$ 2.090,28 

Administração Pública 7 R$ 12.709,83 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 7 R$ 12.709,83 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 1 R$ 2.090,28 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Editores 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Editor de jornal   
Editor de livro   
Editor de mídia eletrônica   
Editor de revista   
Editor de revista científica 

Trabalham em jornais, revistas de grande circulação, revistas científicas, 
editoras de livros, na mídia eletrônica, no ensino etc. Podem ser encontrados 
em empresas, fundações e instituições de caráter público ou privado, 
religioso ou leigo, predominantemente como empregados com carteira 
assinada. Desenvolvem seu trabalho em equipes, tanto em horário diurno 
como noturno, com supervisão ocasional. Em algumas das suas atividades, 
podem trabalhar sob pressão por prazos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Editam textos e imagens para publicação, e, para tanto, selecionam o 
que publicar, definem pauta e planejamento editorial, coordenam o 
processo de edição, pesquisam novos projetos editoriais, gerenciam 
editoria e participam da divulgação da obra. Responsabilizam-se pela 
publicação. 

 

Editar livros, jornais e revistas impressos e eletrônicos 

Definir planejamento editorial e pauta 

Selecionar textos e imagens para publicação 

Coordenar o processo de edição 

Pesquisar projetos editoriais 

Gerir editoria 

Divulgar a obra 

 

Formação e experiência 
O exercício do trabalho requer formação de nível superior. A experiência 
profissional anterior desejável para os titulares das ocupações gira entre 
quatro e cinco anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               213 

Editores 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 24 profissionais 

Homens 12 R$ 3.332,15 

Mulheres 13 R$ 4.874,72 

Total 25 R$ 4.134,28 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 2 R$ 3.004,39 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 23 R$ 4.232,53 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 24 R$ 4.219,85 

Entidades sem Fins Lucrativos 1 R$ 2.080,60 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Locutores, Comentaristas e Repórteres de Rádio e Televisão 
 

Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 
Âncora de rádio e televisão   
Comentarista de rádio e televisão   
Locutor de rádio e televisão   
Locutor publicitário de rádio e televisão   
Narrador em programas de rádio e televisão   
Repórter de rádio e televisão 

Atuam na área de atividades recreativas, culturais e desportivas. Executam suas 
funções como empregados com carteira assinada e, no caso do locutor publicitário 
de rádio e TV, como autônomo. São profissionais multifuncionais, que atualmente 
participam integralmente do processo, desde a produção até a apresentação da 
notícia, que trabalham em equipe, com supervisão ocasional, em ambiente fechado 
ou a céu aberto, no caso do comentarista de rádio e TV. A maioria dos profissionais 
trabalha em várias emissoras de rádio e TV, apresentando diversos programas, 
cumprindo horários flexíveis (manhã, noite, tarde, diariamente etc.), podendo 
trabalhar também a distância. Eventualmente, trabalham sob pressão, levando à 
situação de estresse constante e expostos a ruído intenso, à radiação (locutor de 
rádio e TV) e a altas temperaturas (narrador em programas de rádio e TV e repórter 
de rádio e TV). 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Apresentam programas de rádio e televisão, ancorando programas, nos quais 
interpretam o conteúdo da apresentação, noticiam fatos, leem textos no ar, 
redigem a notícia, narram eventos esportivos e culturais, tecem comentários 
sobre os mesmos e fazem a locução de anúncios publicitários; entrevistam 
pessoas; anunciam programação; preparam conteúdo para apresentação, 
pautando o texto, checando as informações, adaptando-se aos padrões da 
emissora e do público-alvo; atuam em rádio, televisão e eventos, bem como em 
mídias alternativas como cinema e internet. 

 

Ancorar programas 

Comentar os fatos 

Narrar o evento 

Entrevistar pessoas 

Anunciar programação 

Conduzir eventos 

Preparar conteúdo para apresentação 

Gravar programação, anúncios e noticiários 

 

 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior, sendo, atualmente, a locução 
de rádio e TV, principalmente de programas jornalísticos, uma atividade 
desempenhada por profissionais com formação em jornalismo. No caso específico 
de locutores, apenas os profissionais com formação em Jornalismo podem redigir e 
comentar a notícia, em função da legislação e regulamentação da profissão. 
Portanto, os locutores sem formação em jornalismo foram sendo gradualmente 
substituídos nos noticiários de rádio e TV. No caso dos comentaristas esportivos, 
não é obrigatória a formação em jornalismo, sendo frequente ex-jogadores e técnicos 
comentarem os eventos. Quando necessário, também se habilitam como radialistas, 
fazendo cursos de locução de até duzentas horas-aula ou de radialista em nível 
técnico e superior. Varia de um a dois anos a experiência profissional para os 
locutores e narradores de rádio e televisão, de quatro a cinco anos para o locutor 
publicitário de rádio e TV e mais de cinco para o comentarista e âncora de rádio e 
TV, para o pleno desempenho das atividades. 
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Locutores, Comentaristas e Repórteres de Rádio e Televisão 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 4 profissionais 

 5 a 9 profissionais 

 10 a 18 profissionais 

 73 profissionais 

Homens 139 R$ 2.220,38 

Mulheres 32 R$ 2.721,44 

Total 171 R$ 2.314,15 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 2.228,87 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 4 R$ 987,03 

Serviços 161 R$ 2.345,89 

Administração Pública 5 R$ 2.370,79 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 5.280,05 

Setor Público Estadual 5 R$ 2.370,79 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 155 R$ 2.330,98 

Entidades sem Fins Lucrativos 10 R$ 1.728,28 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Fotógrafos Profissionais 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Fotógrafo   
Fotógrafo publicitário   
Fotógrafo retratista   
Repórter fotográfico 

Trabalham em diversas áreas, principalmente na imprensa em geral, na 
publicidade, propaganda e marketing, no comércio de mercadorias, em 
diversos ramos dos serviços. Podem também ser encontrados no ensino e 
na área de pesquisa e desenvolvimento. Na sua maioria são autônomos, 
empregadores e, em menor medida, empregados. Podem atender o público 
diretamente ou não e desenvolvem suas atividades sozinhos ou em equipe, 
geralmente em horários irregulares. Em algumas atividades, alguns 
profissionais podem trabalhar sob condições especiais, como permanecer em 
posições desconfortáveis por longos períodos e estar expostos a materiais 
tóxicos e a altas temperaturas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Criam imagens fotográficas de acontecimentos, pessoas, paisagens, 
objetos e outros temas, em branco e preto ou coloridas, utilizando 
câmeras fixas (de película ou digitais) e diversos acessórios. Escolhem 
tema ou assunto da fotografia ou atendem a demandas de clientes ou 
empregadores, segundo objetivos artísticos, jornalísticos, comerciais, 
industriais, científicos etc. Podem revelar e retocar negativos de filmes, 
tirar, ampliar e retocar cópias, criar efeitos gráficos em imagens obtidas 
por processos digitais e reproduzi-las sobre papel ou outro suporte. 
Podem dirigir estúdio fotográfico ou loja de material de fotografia. 

 

Criar a imagem fotográfica 

Finalizar o produto 

Operar equipamentos específicos 

Documentar a imagem 

Planejar o trabalho fotográfico 

Pesquisar temas, procedimentos e materiais fotográficos 

Gerenciar aspectos comerciais da atividade fotográfica 

Coordenar equipe de trabalho fotográfico 

Divulgar a linguagem fotográfica 

 

Formação e experiência 
O aprendizado das ocupações da família pode se dar na prática e 
também por intermédio do ensino superior completo na área, conforme a 
ocupação em questão. O pleno desempenho das atividades ocorre, no 
mínimo, após três anos de experiência. 
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Fotógrafos Profissionais 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 17 profissionais 

Homens 21 R$ 2.059,91 

Mulheres 4 R$ 889,28 

Total 25 R$ 1.872,61 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 5 R$ 1.963,69 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 17 R$ 1.420,00 

Administração Pública 3 R$ 4.285,62 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 1 R$ 3.463,58 

Setor Público Estadual 3 R$ 4.285,62 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 21 R$ 1.452,14 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Produtores Artísticos e Culturais 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Produtor cultural   
Produtor cinematográfico   
Produtor de rádio   
Produtor de teatro   
Produtor de televisão   
Tecnólogo em produção fonográfica   
Tecnólogo em produção audiovisual 

Trabalham principalmente em atividades culturais, recreativas, desportivas, 
em empresas públicas ou privadas, como empregados ou prestadores de 
serviços. As habilidades de pesquisa, organização, supervisão e de 
relacionamento interpessoal são importantes para o exercício das suas 
atividades, as quais se desenvolvem predominantemente em equipes e em 
horários irregulares. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Implementam projetos de produção de espetáculos artísticos e culturais 
(teatro, dança, ópera, exposições e outros), audiovisuais (cinema, vídeo, 
televisão, rádio e produção musical) e multimídia. Para tanto, criam 
propostas, realizam a pré-produção e finalização dos projetos, gerindo os 
recursos financeiros disponíveis para o mesmo. 

 

Implementar projetos de produção de espetáculos cênicos, audiovisuais e 
multimídia 

Pré-produzir projetos cênicos, audiovisuais e multimídia 

Finalizar produção 

Criar propostas de projetos cênicos, audiovisuais e multimídia 

Gerir recursos financeiros do projeto 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Essas ocupações não demandam nível de escolaridade determinado 
para seu desempenho, sendo possível que sua aprendizagem ocorra na 
prática. Seguindo a tendência de profissionalização que vem ocorrendo 
na área das artes, contudo, pode-se afirmar que, cada vez mais, será 
desejável que os profissionais apresentem escolaridade de nível 
superior. 
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Produtores Artísticos e Culturais 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 31 profissionais 

Homens 25 R$ 2.563,46 

Mulheres 12 R$ 2.436,35 

Total 37 R$ 2.522,23 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 3 R$ 2.532,06 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 29 R$ 2.631,02 

Administração Pública 5 R$ 1.885,37 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 3.055,66 

Setor Público Estadual 5 R$ 1.885,37 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 23 R$ 2.271,76 

Entidades sem Fins Lucrativos 7 R$ 3.647,71 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Diretores de Espetáculos e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Diretor de cinema 
Diretor de programas de rádio   
Diretor de programas de televisão 
Diretor teatral 

Trabalham em atividades culturais e recreativas e em outras atividades 
empresariais. Há intensa mobilidade entre as funções de diretor de cinema, 
TV, vídeo e teatro, sendo que muitos profissionais ora atuam em um veículo 
ora em outro e também atuam eventualmente como produtores ou atores, de 
forma concomitante ou isoladamente. De forma geral, predomina o vínculo 
como empregado, entre diretores de TV e rádio e, como autônomo, para as 
demais ocupações. Suas atividades se desenvolvem em equipes, em 
horários não regulares e alguns profissionais podem estar sujeitos a efeitos 
do trabalho sob ruído intenso, altas temperaturas e grandes alturas. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Os diretores de cinema, teatro, televisão e rádio dirigem, criando, 
coordenando, supervisionando e avaliando aspectos artísticos, técnicos 
e financeiros referentes a realização de filmes, peças de teatro, 
espetáculos de dança, ópera e musicais, programas de televisão e rádio, 
vídeos, multimídia e peças publicitárias. 

 

Dirigir realizações em artes cênicas, musicais, audiovisuais e multimídia 

Criar projetos 

Formar equipe 

Decupar projeto 

Planejar produção 

Desenvolver ideias 

Avaliar os resultados 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O exercício das ocupações da família requer formação inicial equivalente 
ao ensino superior completo. O exercício pleno das atividades demanda 
pelo menos cinco anos de experiência, uma vez que a expertise 
esperada advém da prática repetida. 
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Diretores de Espetáculos e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 2 profissionais 

 9 profissionais 

Homens 7 R$ 6.617,98 

Mulheres 4 R$ 4.927,41 

Total 11 R$ 6.003,23 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 3 R$ 10.252,55 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 8 R$ 4.409,74 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 11 R$ 6.003,23 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Cenógrafos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Cenógrafo carnavalesco e festas populares   
Cenógrafo de cinema   
Cenógrafo de eventos   
Cenógrafo de teatro   
Cenógrafo de TV   
Diretor de arte 

Essa família ocupacional apresenta, além da especificidade teatral, uma 
evidente expansão de sua inserção na produção cinematográfica, na 
programação televisiva, shows musicais, espetáculos de dança, festas 
populares e escolas de samba, sendo muito comum os profissionais 
trabalharem em várias dessas áreas. Predomina o trabalho autônomo ou em 
pequenas empresas. Nas escolas de samba, atuam sob contrato de 
prestação de serviços (autônomo/microempresas); nas emissoras de 
televisão, predomina vínculo com carteira assinada. Na execução do 
trabalho, formam equipes, variando o grau de autonomia segundo a 
ocupação. Trabalham em ambientes fechados e em horários irregulares, 
podendo estar expostos a materiais tóxicos, ruído intenso, altas 
temperaturas, além de manter-se em posições desconfortáveis por longos 
períodos e trabalhar sob pressão, levando à situação de estresse. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Formulam conceito artístico da cenografia, pesquisando a obra artística, 
seu contexto histórico, perfil das personagens, autor e conteúdo 
possibilitando a compreensão do texto, dar corpo às palavras no espaço 
e no tempo e criar ambientes e atmosferas que valorizam e enfatizam a 
concepção cênica; elaboram projeto cenográfico a partir de estudos 
preliminares do espaço cênico, viabilidade na utilização de materiais e 
ajustes com equipes (artística, técnica e de produção) e acompanham 
sua concretização, coordenando e supervisionando equipes de 
cenotécnica, produção cenográfica e outras equipes envolvidas na 
montagem da cenografia; reelaboram projeto cenográfico para adaptar 
cenografia a novos lugares e espaços. 

 

Formular conceito artístico da cenografia 

Elaborar projeto cenográfico 

Elaborar estudo preliminar da cenografia 

Elaborar anteprojeto cenográfico 

Analisar proposta de trabalho 

Supervisionar a construção da cenografia 

Coordenar a montagem da cenografia 

Afinar cenografia 

Adaptar cenografia a novos lugares e espaços 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer curso superior completo ou 
experiência equivalente (cenógrafo carnavalesco e festas populares). O 
exercício pleno das atividades ocorre após cinco anos (diretor de arte), três 
a quatro anos para as demais ocupações (exceto cenógrafo carnavalesco). 
Para o cenógrafo carnavalesco sem formação universitária, requer-se curso 
básico profissionalizante de duzentas horas-aula. 
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Cenógrafos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissionais 

 21 profissionais 

Homens 20 R$ 1.662,71 

Mulheres 2 R$ 948,84 

Total 22 R$ 1.597,81 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 4 R$ 1.736,67 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 18 R$ 1.566,95 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 21 R$ 1.624,79 

Entidades sem Fins Lucrativos 1 R$ 1.031,27 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Artistas Visuais, Desenhistas Industriais e Conservadores-Restauradores de Bens Culturais 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Artista (artes visuais)   
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico)   
Conservador-restaurador de bens culturais   
Desenhista industrial de produto (designer de produto)   
Desenhista industrial de produto de moda (designer de moda) 

Os artistas visuais e os desenhistas industriais de produto, gráficos e de produto de 
moda têm em comum o processo de criação e a utilização de conjuntos de técnicas 
específicas às respectivas áreas de atuação. Diferem, basicamente, quanto à 
finalidade do trabalho: enquanto os artistas visuais criam e produzem peças únicas 
ou com tiragem limitada, em resposta a uma encomenda ou não, os desenhistas 
industriais respondem sempre a uma encomenda e estão voltados para a concepção 
de peças que serão produzidas em série. Já os conservadores-restauradores utilizam 
um conjunto de técnicas específicas para restauração de bens culturais. A forma de 
trabalhar também apresenta semelhanças e diferenças, a saber: os desenhistas 
industriais de produto, gráficos e de produto de moda e os conservadores-
restauradores trabalham com supervisão ocasional, enquanto os artistas visuais 
trabalham sem supervisão e em horários irregulares. Em todas as ocupações 
predominam os autônomos. Os artistas visuais trabalham de forma individual, 
enquanto os desenhistas industriais em equipe multidisciplinar e os conservadores-
restauradores podem trabalhar tanto individualmente como em equipe. No exercício 
de algumas atividades, os artistas visuais e os conservadores-restauradores podem 
trabalhar em posições desconfortáveis. Todas as ocupações estão sujeitas à 
exposição a materiais tóxicos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Concebem e desenvolvem obras de arte e projetos de design, elaboram e 
executam projetos de restauração e conservação preventiva de bens culturais 
móveis e integrados. Para tanto, realizam pesquisas, elaboram propostas e 
divulgam suas obras de arte, produtos e serviços. 

 

Conceber obra artística ou projeto de design 

Executar obras de arte e projeto de design 

Desenvolver projeto de design, obra de arte e conservação-restauração 

Elaborar proposta de trabalho artístico, projeto de design e conservação-restauração 
de bem cultural 

Realizar pesquisas 

Efetuar conservação-restauração do patrimônio cultural 

Executar conservação preventiva 

Divulgar projeto de design, obra artística e trabalhos de conservação-restauração 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
A formação requerida para os desenhistas industriais de produto, gráficos e de 
produto de moda, também conhecidos como designers, é o curso superior de 
tecnologia na área ou bacharelado. No caso dos artistas visuais e dos 
conservadores-restauradores, a escolaridade não é requisito imprescindível. Há 
também profissionais de notório saber. Registra-se tendência de 
profissionalização na área das artes, sendo desejável qualificação formal ou 
informal. O desempenho pleno das atividades, para os artistas visuais, 
conservadores-restauradores, desenhistas industriais de produto e desenhistas 
industriais gráficos, ocorre com cinco anos de experiência profissional, enquanto 
que para os desenhistas industriais de produto de moda ocorre entre três e 
quatro anos. 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               225 

Artistas Visuais, Desenhistas Industriais e Conservadores-Restauradores de Bens Culturais 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 4 profissionais 

 6 a 9 profissionais 

 11 profissionais 

 162 profissionais 

Homens 185 R$ 1.671,19 

Mulheres 38 R$ 1.367,60 

Total 223 R$ 1.619,45 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 78 R$ 1.197,42 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 6 R$ 1.163,30 

Comércio 31 R$ 1.144,53 

Serviços 96 R$ 2.161,35 

Administração Pública 12 R$ 1.482,49 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 6 R$ 3.497,82 

Setor Público Estadual 1 R$ 6.010,42 

Setor Público Municipal 10 R$ 1.031,90 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 197 R$ 1.558,54 

Entidades sem Fins Lucrativos 9 R$ 1.865,38 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Atores 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Ator Trabalham nos mais variados veículos de comunicação como rádio, TV, 
cinema, teatro, bem como em estúdios de dublagem, manipulando bonecos 
etc. Algumas de suas características principais são o trabalho em grupos ou 
equipes, em horários noturnos e/ou irregulares e a multifuncionalidade, ou 
seja, a atuação, muitas vezes simultânea, em diversos veículos de 
comunicação ou aplicando seus conhecimentos de representação em 
diferentes contextos, por exemplo em eventos, recursos humanos, atividades 
terapêuticas diversas, atividades recreativas e culturais, ensino, pesquisa. A 
grande maioria dos profissionais trabalha como autônomos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Interpretam e representam um personagem, uma situação ou ideia, 
diante de um público ou diante das câmeras e microfones, a partir de 
improvisação ou de um suporte de criação (texto, cenário, tema etc.) e 
com o auxílio de técnicas de expressão gestual e vocal. 

 

Interpretar personagens 

Ensaiar obras dramáticas 

Desenvolver procedimentos para interpretar 

Desenvolver pesquisas 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
Não há exigência de escolaridade determinada para o desempenho da 
ocupação. Atualmente, seguindo tendência à profissionalização na área 
das artes, é desejável que a sua formação mínima se dê por meio de 
cursos profissionalizantes de teatro, com carga horária entre duzentas e 
quatrocentas horas. É na prática, junto com um grupo com o qual possa 
trocar experiências, exercitando o trabalho, que o ator completa sua 
formação. 
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Atores 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 2 profissionais 

Homens 1 R$ 1.057,63 

Mulheres 1 R$ 338,38 

Total 2 R$ 698,01 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 2 R$ 698,01 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 2 R$ 698,01 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Músicos Compositores, Arranjadores, Regentes e Musicólogos 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Compositor   
Músico arranjador   
Músico regente   
Musicólogo 

Trabalham com música popular e erudita em atividades culturais e 
recreativas, em pesquisa e desenvolvimento, na edição, impressão e 
reprodução de gravações. É comum atuarem concomitantemente no ensino. 
A grande maioria dos profissionais trabalha por conta própria, exceção feita 
aos poucos empregados registrados, vinculados a corpos musicais estáveis, 
em geral, estaduais ou municipais. O trabalho se desenvolve individualmente 
e em equipes, geralmente em horários irregulares, com deslocamentos 
constantes para exercê-lo. Em algumas atividades, podem trabalhar sob 
condições especiais, como em posições desconfortáveis por longo tempo, em 
ambientes confinados (poço da orquestra no teatro), sob ruído intenso. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Compõem e arranjam obras musicais, regem e dirigem grupos vocais, 
instrumentais ou eventos musicais. Estudam, pesquisam e ensinam 
música. Editoram partituras, elaboram textos e prestam consultoria na 
área musical. 

 

Compor músicas 

Arranjar músicas 

Reger grupos vocais e/ou instrumentais 

Realizar direção musical 

Estudar música 

Pesquisar na área musical 

Ensinar música 

Prestar consultoria musical 

Elaborar textos sobre música 

Editorar música 

 

Formação e experiência 
As ocupações da família requerem formação específica na área, seja ela 
formal (conservatórios, ensino superior etc.) ou informal (estudo com 
profissionais de renome, por exemplo). O exercício pleno das atividades 
requer experiência superior a cinco anos. 
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Músicos Compositores, Arranjadores, Regentes e Musicólogos 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 5 ou 6 profissionais 

Homens 21 R$ 1.545,79 

Mulheres 1 R$ 1.682,26 

Total 22 R$ 1.551,99 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 12 R$ 2.048,09 

Administração Pública 10 R$ 956,67 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 2 R$ 5.940,86 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 9 R$ 965,19 

Setor Público - Outros 1 R$ 880,00 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 1 R$ 892,50 

Entidades sem Fins Lucrativos 9 R$ 1.311,43 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Músicos Intérpretes 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Músico intérprete cantor   
Músico intérprete instrumentista 

Dedicam-se à música erudita e popular e costumam exercer suas atividades 
organizando-se em grupos sob formato de duos, trios, quartetos, bandas, 
coros, orquestras e também individualmente, em carreiras solo. Podem 
combinar essas duas modalidades ou se especializar em uma delas. A 
maioria trabalha como autônomo para empresas e instituições diversas, 
públicas ou privadas, apresentando seu trabalho nos mais variados 
ambientes e para os mais diversos públicos; apenas uma pequena parcela é 
empregada, geralmente em corpos musicais estáveis, vinculados à esfera 
pública estadual e municipal ou a universidades. Seus horários de trabalho 
costumam ser irregulares e, em algumas das suas atividades, alguns 
profissionais podem permanecer em posições desconfortáveis por longos 
períodos, trabalhar sob pressão e ruído intenso. Para o exercício da atividade 
de músico, deve o profissional ser inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil, 
conforme Lei nº 3. 857/60, artigo 16. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Interpretam músicas por meio de instrumentos ou voz, em público ou em 
estúdios de gravação e, para tanto, aperfeiçoam e atualizam as 
qualidades técnicas de execução e interpretação, pesquisam e criam 
propostas no campo musical. 

 

Executar música para um público 

Aperfeiçoar e atualizar as qualidades técnicas de execução e interpretação 

Executar músicas para gravação 

Pesquisar no campo musical 

Criar propostas de trabalho musical 

Comunicar-se 

 

Formação e experiência 
O processo de formação dos músicos e intérpretes é bastante 
heterogêneo, podendo ocorrer em conservatórios musicais, junto a 
professores especialistas ou em cursos de nível superior em música, de 
forma isolada ou cumulativamente. Há, também, profissionais 
autodidatas, alguns dos quais se especializam no exercício das suas 
atividades, no mercado de trabalho. 
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Músicos Intérpretes 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 profissional 

 5 profissionais 

 19 profissionais 

 24 profissionais 

Homens 46 R$ 1.411,78 

Mulheres 4 R$ 1.191,79 

Total 50 R$ 1.394,18 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 2.227,91 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 0 - 

Serviços 19 R$ 1.368,82 

Administração Pública 30 R$ 1.382,45 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 7 R$ 2.195,34 

Setor Público Municipal 23 R$ 1.135,05 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 16 R$ 1.410,70 

Entidades sem Fins Lucrativos 4 R$ 1.416,09 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Artistas da Dança (exceto Dança Tradicional e Popular) 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Assistente de coreografia   
Bailarino (exceto danças populares)   
Coreógrafo   
Dramaturgo de dança   
Ensaiador de dança   
Professor de dança 

Trabalham nas áreas de criação, pesquisa e ensino. Suas atividades são 
sempre realizadas em equipe e podem se desenvolver tanto em companhias 
estáveis de bailado, em que predominam os vínculos formais de trabalho, 
estabilidade no emprego e possibilidade de construir uma carreira, como em 
cooperativas ou como autônomos, realizando produções independentes. 
Esta última é a situação da grande maioria dos profissionais, os quais, em 
geral, se autofinanciam, costumeiramente, exercendo atividades como 
professores, terapeutas etc. concomitantemente à dança. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Concebem e concretizam projeto cênico em dança, realizando 
montagens de obras coreográficas; executam apresentações públicas de 
dança e, para tanto, preparam o corpo, pesquisam movimentos, gestos, 
dança, e ensaiam coreografias. Podem ensinar dança. 

 

Realizar apresentação pública de dança 

Conceber projeto cênico em dança 

Concretizar projeto cênico realizando montagem da obra coreográfica 

Ensaiar coreografia 

Preparar o corpo para dança 

Pesquisar movimentos, gestos e dança 

Ensinar dança 

 

Formação e experiência 
O exercício das ocupações da família não exige escolaridade formal 
determinada, embora siga-se a tendência que vem ocorrendo no mundo 
das artes em geral, rumo à profissionalização. Nesse sentido, tornar-se-
á cada vez mais desejável que o profissional tenha curso superior na 
área. Para o exercício pleno das atividades, requer-se mais de cinco anos 
de experiência. 
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Artistas da Dança (exceto Dança Tradicional e Popular) 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 3 profissionais 

 9 profissionais 

 32 profissionais 

Homens 15 R$ 1.016,15 

Mulheres 35 R$ 710,27 

Total 50 R$ 802,03 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 1 R$ 507,93 

Serviços 47 R$ 804,97 

Administração Pública 2 R$ 880,00 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 2 R$ 880,00 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 37 R$ 760,34 

Entidades sem Fins Lucrativos 11 R$ 928,10 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Designer de Interiores de Nível Superior 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Decorador de interiores de nível superior O trabalho é exercido predominantemente por autônomos, em horário 
variável, de forma individual e em equipe, sem supervisão. O campo de 
atuação desse profissional tem experimentado grande expansão nos anos 
recentes. Seus serviços vêm sendo demandados na concepção e montagem 
de ambientes diversificados: residenciais, industriais, comerciais, serviços 
financeiros, serviços de saúde, serviços de educação, serviços culturais, 
administrações municipais e estaduais, dentre outros. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Projetam e executam de forma criativa e científica soluções para espaços 
interiores residenciais, comerciais e institucionais, visando a estética, a 
eficiência, a segurança, a saúde e o conforto. Pesquisam produtos, 
materiais e equipamentos para elaboração e execução de projetos de 
interiores. 

 

Analisar proposta de trabalho 

Conceituar o projeto 

Elaborar estudo preliminar 

Elaborar anteprojeto 

Elaborar projeto executivo 

Executar o projeto 

Acompanhar a execução da obra 

Pesquisar produtos, materiais e equipamentos 

Promover o consumo 

 

Formação e experiência 
Essa ocupação é exercida por profissional de nível superior nas áreas de 
arquitetura e decoração. 
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Designer de Interiores de Nível Superior 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 6 profissionais 

Homens 4 R$ 1.211,99 

Mulheres 2 R$ 988,89 

Total 6 R$ 1.137,62 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 1 R$ 906,97 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 4 R$ 1.216,91 

Serviços 1 R$ 1.051,11 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 6 R$ 1.137,62 

Entidades sem Fins Lucrativos 0 - 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 
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Ministros de Culto, Missionários, Teólogos e Profissionais Assemelhados 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Ministro de culto religioso   
Missionário   
Teólogo 

Os profissionais podem desenvolver suas atividades como consagrados ou leigos, 
de forma profissional ou voluntária, em templos, igrejas, sinagogas, mosteiros, casas 
de santo e terreiros, aldeias indígenas, casas de culto etc. Também estão presentes 
em universidades e escolas, centros de pesquisa, sociedades beneficentes e 
associações religiosas, organizações não governamentais, instituições públicas e 
privadas. Uma parte de suas práticas tem caráter subjetivo e pessoal e é 
desenvolvida individualmente, como a oração e as atividades meditativas e 
contemplativas; outra parte se dá em grupo, como a realização de celebrações, cultos 
etc. Nos últimos anos, em várias tradições, tem havido um movimento na direção da 
profissionalização dessas ocupações, para que possam se dedicar exclusivamente 
às tarefas religiosas em suas comunidades. Nesses casos, os profissionais são por 
elas mantidos. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Realizam liturgias, celebrações, cultos e ritos; dirigem e administram 
comunidades; formam pessoas segundo preceitos religiosos das diferentes 
tradições; orientam pessoas; realizam ação social com a comunidade; 
pesquisam a doutrina religiosa; transmitem ensinamentos religiosos; praticam 
vida contemplativa e meditativa; preservam a tradição e, para isso, é essencial 
o exercício contínuo de competências pessoais específicas.  

 

 

Realizar liturgias, celebrações, cultos e ritos 

Dirigir e administrar comunidades 

Formar pessoas segundo preceitos religiosos das diferentes tradições 

Orientar pessoas 

Realizar ação social com a comunidade 

Pesquisar a doutrina religiosa 

Transmitir ensinamentos religiosos 

Praticar vida contemplativa e meditativa 

Preservar a tradição 

 

Formação e experiência 
Nesta família ocupacional, a formação depende da tradição religiosa e da 
ocupação. Naquelas tradições de transmissão oral, como as afro-brasileiras e 
indígenas, as ocupações não requerem nível especial de escolaridade formal. 
Já nas tradições baseadas em textos escritos, é desejável que ministros(as) de 
culto e missionários(as) tenham o superior completo. No caso dos(as) 
teólogos(as), é esperado que tenham formação superior em teologia; não é 
incomum entre eles, porém, a presença de títulos de pós-graduação ou cursos 
equivalentes. Ascender a níveis superiores de estudo pode facilitar também a 
progressão das outras duas ocupações na carreira eclesiástica. Qualquer que 
seja a tradição religiosa, contudo, tanto ou mais que a formação, contam a fé e 
o chamamento individual para o serviço do divino. 
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Ministros de Culto, Missionários, Teólogos e Profissionais Assemelhados 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 ou 2 profissionais 

 7 profissionais 

Homens 7 R$ 1.820,88 

Mulheres 4 R$ 1.617,40 

Total 11 R$ 1.746,89 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 0 - 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 0 - 

Comércio 1 R$ 1.776,50 

Serviços 8 R$ 1.801,16 

Administração Pública 2 R$ 1.515,00 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 2 R$ 1.515,00 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 5 R$ 2.146,96 

Entidades sem Fins Lucrativos 4 R$ 1.362,75 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 0 - 

 
 
 



 

                                                                              Mapa das Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe - 2018                                                                               238 

Chefes de Cozinha e afins 
 

 
Esta categoria abrange  Condições gerais de exercício 

Chefe de cozinha   
Tecnólogo em gastronomia 

Trabalham predominantemente em restaurantes, concessionárias de 
alimentação e em residências. Trabalham individualmente ou em equipe, sob 
supervisão ocasional, em ambiente fechado, em horários diurno e noturno, 
por vezes irregulares. 

  

Descrição sumária  Áreas de atividade 
Criam e elaboram pratos e cardápios, atuando direta e indiretamente na 
preparação dos alimentos. Gerenciam brigada de cozinha e planejam as 
rotinas de trabalho. Podem gerenciar, ainda, os estoques e atuar na 
capacitação de funcionários.  
 

 

Gerenciar brigada de cozinha 

Preparar alimentos 

Capacitar funcionários 

Gerenciar estoques 

Planejar rotinas de trabalho 

 

Formação e experiência 
O exercício dessas ocupações requer ensino médio completo ou curso 
superior de tecnologia, podendo seguir cursos de especialização que 
variam de duzentas a quatrocentas horas. Os profissionais dessa família 
ocupacional costumam, por sua experiência, atingir a mais alta posição 
em sua estrutura de trabalho. O pleno desempenho das atividades ocorre 
entre três ou quatro anos de exercício profissional, para o chefe de 
cozinha. Já os tecnólogos em gastronomia não necessitam de nenhuma 
experiência profissional prévia para exercer suas atividades. 
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Chefes de Cozinha e afins 
 

 

Sexo 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 
Mapa de distribuição 

 
 
 
 

Cor Legenda 

 Nenhum profissional 

 1 a 3 profissionais 

 5 profissionais 

 84 profissionais 

Homens 67 R$ 1.907,97 

Mulheres 47 R$ 1.409,48 

Total 114 R$ 1.702,45 

     

Setor Econômico 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Extrativa Mineral 0 - 

Indústria de Transformação 26 R$ 1.705,30 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 - 

Construção Civil 1 R$ 1.750,00 

Comércio 3 R$ 1.754,23 

Serviços 84 R$ 1.699,15 

Administração Pública 0 - 

Agropecuária 0 - 

     

Natureza Jurídica 
Vínculos 

Ativos 
Remuneração 

Média 

Setor Público Federal 0 - 

Setor Público Estadual 0 - 

Setor Público Municipal 0 - 

Setor Público - Outros 0 - 

Entidade Empresa Estatal 0 - 

Entidade Empresa Privada 112 R$ 1.670,33 

Entidades sem Fins Lucrativos 1 R$ 6.098,18 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 1 R$ 904,44 
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CONCLUSÃO 
 

 

Através de um criterioso olhar do mercado de trabalho por meio do Mapa das 

Profissões das Ciências e das Artes em Sergipe, é possível obter um importante 

retrato atual do mercado de trabalho formal. A observação visual dos mapas permite 

a análise espacial da distribuição dos trabalhadores formais de cada profissão, que 

somada à descrição das profissões e às caracterizações quantitativas, contribuem 

para orientar decisões tanto do lado da oferta do ensino profissional quanto da 

demanda de alunos por cursos avistados como promissores no mundo do trabalho. 
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