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 (EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO Nº01/2014)

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Estado do Espirito Santo - PRODEST, no uso de suas atribuições legais, previstas no 

artigo 11 da Lei Complementar nº 315, de 30 de dezembro de 2004, TORNA 

PÚBLICA ESTA RERRATIFICAÇÃO, a fim de declarar que ficam excluídas das 

atribuições referentes ao Cargo de Analista Organizacional, constantes no subitem 

1.8. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES do Edital de Abertura de Inscrições nº 

01/2014, “analisar e executar trabalhos inerentes à área jurídica da Autarquia, 

apreciar e emitir pareceres do ponto de vista legal, de questões que envolvam 

aspectos jurídicos, bem como sugerir medidas de ordem jurídica seja por demanda de 

auditoria ou por aplicação da lei, executar qualquer outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no âmbito de suas atribuições”, atividades essas exercidas 

pelos Procuradores da Procuradoria Geral do Estado ao PRODEST, em atendimento 

à Lei Complementar Estadual nº 88/96, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 

666/2012, passando a vigorar o que segue:

“Atribuições do Cargo de Analista Organizacional: Desenvolver atividades técnicas 

administrativas relacionadas com as funções e de suporte técnico e administrativo às 

unidades organizacionais, executar atividades relacionadas com o planejamento, execução e 

o monitoramento de projetos, inclusive de organização e métodos, programas, plano de 

ação ou estudos ligados à administração de recursos humanos, legislação de pessoal, 

material e patrimônio, compras e licitações, orçamento e finanças, contabilidade, bem 

como ao desenvolvimento organizacional, executar atividades de forma integrada com as 

demais unidades organizacionais contribuindo para alcançar as metas organizacionais e o 

desenvolvimento das equipes de trabalho; elaborar pareceres técnicos, atos 

administrativos, Informações e relatórios, e outros documentos; acompanhar e analisar 

sistematicamente a legislação relacionada com sua área de atuação; desenvolver e executar 

estudos e pesquisas, sobre matérias de sua responsabilidade, formulando diretrizes e 

normas para implementação de projetos e programas, com definição de rotinas, 

regulamentos e planos de trabalho de interesse da autarquia e de acordo com sua área de 

atuação; executar atividades dos processos de seleção de pessoal através de concurso 

público, registros e obrigações legais, pagamento e benefícios sociais, medicina e segurança 

do trabalho, administração do plano de carreira e salários, avaliação do desempenho, 
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treinamento e desenvolvimento, programa de qualidade vida e de responsabilidade social; 

executar atividades de elaboração do planejamento e programação do orçamento, finanças 

e operações contábeis relacionadas com programação e execução financeira; programação, 

alteração e ajustes orçamentários e fechamento de contas e encerramento do exercício, 

executar atividades de análise, demonstração e auditoria contábil e financeira; executar 

atividades de elaboração e manutenção de sistema de custos e preços, executar atividades 

do processo de aquisição de bens e serviços, executar atividades de elaboração, 

manutenção e controle dos contratos de clientes e fornecedores; atividades de 

administração predial e serviços gerais promover o atendimento aos clientes internos e 

externos; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, na 

execução de suas atividades; executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 

esteja inserida no âmbito de suas atribuições.”

Ficam ratificados os demais dispositivos do Edital de Abertura de Inscrições em 

epígrafe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido este Edital, não podendo 

ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

Vitória, 25 de abril de 2014

VICTOR MURAD FILHO

Diretor Presidente
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