
 

 

 

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES - PCF 
CARREIRA DE NÍVEL TÉCNICO Faixa: T1A 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

Executar atividades de apoio técnico que exigem escolaridade de nível médio, em âmbito geral ou que demandam 
treinamento e/ou formação específicos na área de atuação, observando instruções e regulamentação próprias, sob 
orientação da chefia ou de servidores mais experientes, podendo atuar nas diversas áreas da Universidade.  

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA Código: 1169 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 
 

Sumária: 

Colaborar com profissionais e docentes da área, na execução de pesquisa e prestação de serviços odontológicos 

a pacientes, visando à recuperação da integridade dentária.  

 

Detalhada: 
 

 Executar as etapas laboratoriais de prótese dentária dos casos clínicos, auxiliando os alunos de graduação e 

pós-graduação, segundo o planejamento protético definido pelos docentes. 

 Colaborar com profissionais da área e docentes no planejamento, execução de experimentos destinados ao 

ensino, pesquisa e prestação de serviços, dentro do campo da ciência que estiver envolvido. 

 Adotar procedimentos técnicos para utilização de materiais de consumo como gesso, alginato, silicone, 

resinas, além de solventes inflamáveis, explosivos, cancerígenos e tóxicos. 

 Confeccionar: dentaduras, pontes móveis e fixas, próteses sobre implantes, entre outros. 

 Organizar e controlar o almoxarifado da área de atuação. 

 Preparar solicitações de compras. 

 Auxiliar docentes nas atividades de ensino, preparando materiais e equipamentos necessários para aulas 

(práticas e teóricas), fazendo acompanhamento nas aulas práticas laboratoriais. 

 Regular, controlar e operar os aparelhos de acordo com os tipos de testes solicitados, adequando-os aos 

objetivos do trabalho. 

 Executar o tratamento e descarte de resíduos e solventes, defensivos, com base em normas padronizadas de 

segurança ou métodos e técnicas indicadas por profissionais da área. 

 Executar ou promover, conforme o caso, atividades de manutenção preventiva e corretiva, necessárias à 

conservação de equipamentos, instrumentos e outros materiais da área de atuação. 

 Controlar o estoque dos materiais relativos à área de atuação. 

 Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas, abrangendo os métodos, materiais, equipamentos e 

resultados alcançados. 

 Participar da elaboração de manuais de procedimentos para operação de instrumentos e execução de 

técnicas laboratoriais e de experimentos. 

 Auxiliar na organização de arquivos, no envio e recebimento de documentos, pertinentes à sua área de 

atuação para assegurar a pronta localização de dados. 

 Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança do 

trabalho. 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 

utilizados, bem como do local de trabalho. 

 Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das 

necessidades do setor/departamento.  

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 

REQUISITOS EXIGIDOS: 
 

 Ensino médio completo e registro no órgão profissional como Técnico em Prótese Dentária. 

 Língua estrangeira: necessidade e nível a depender da área de atuação.  

 Conhecimento de informática.  
 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO / SAÚDE JORNADA DE TRABALHO: 40h 

Aprovado pela CCRH em: 08/09/2004. 
Atualizado em: 01/09/2005, 17/04/2006, 09/02/2007, 28/04/2008, 20/01/2009, 27/07/2010, 06/08/2013. 

 



 

 

 
 


