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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS, COM RESERVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), 
REQUISITOS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO MENSAL E ATRIBUIÇÕES. 

 
I – QUANTITATIVO DE VAGAS 
 

FUNÇÃO LOTAÇÃO VAGAS GERAIS 
RESERVA DE 
VAGA (PCD) 

TOTAL 

Analista Previdenciário Sede/Recife 14 1 15 
Assistente Social Sede/Recife 1 0 1 

Psicólogo Sede/Recife 1 0 1 
Analista de Dados 

Previdenciários 
Sede/Recife 1 0 1 

 
II – REQUISITOS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO MENSAL E ATRIBUIÇÕES. 
 
1 – ANALISTA PREVIDENCIÁRIO 
 
REQUISITOS: diploma de conclusão de curso de nível superior de graduação em qualquer área de 
formação devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), ou certidão de conclusão do curso fornecido pela instituição de ensino 
superior. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais/ 8 horas diárias 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais). 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e executar atividades relativas à concessão, manutenção, 
acompanhamento, controle e gestão das folhas de pagamentos dos benefícios previdenciários; planejar, 
coordenar, supervisionar, assessorar, conceber, desenvolver e/ou executar atividades administrativas ou 
logísticas, relativas ao exercício das competências institucionais da FUNAPE, especialmente no que se 
refere à gestão administrativa, financeira, de materiais e serviços; planejamento estratégico, operacional 
e orçamentário das ações; difusão de tecnologias de modernização da gestão e avaliação do 
desempenho institucional; administração, gestão e desenvolvimento dos recursos humanos; proceder à 
orientação previdenciária e atendimento aos usuários; ter disponibilidade para viagens; desempenhar 
outras atividades correlatas, no âmbito de sua competência institucional. 

 
2 – ASSISTENTE SOCIAL 
 
REQUISITOS: diploma de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social devidamente 
registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), 
e registro no órgão de classe, ou certidão de conclusão de curso fornecido pela instituição de ensino 
superior. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais/ 8 horas diárias. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais). 
ATRIBUIÇÕES: Prestar atendimento e acompanhamento aos beneficiários do Regime de Previdência 
Social dos Servidores do Estado de Pernambuco – RPPS/PE; elaborar, executar, avaliar planos, 
programas e projetos na área de Serviço Social; realizar avaliação social quanto ao acesso aos direitos 
previdenciários; promover estudos visando à emissão de parecer para subsidiar o reconhecimento e a 
manutenção de direitos previdenciários; alimentar os sistemas de informações; realizar visitas 
domiciliares, compreendendo hospitais, asilos, presídios, entre outros estabelecimentos, emitindo 
parecer sobre as visitas; ter disponibilidade para viagens; desempenhar outras atividades correlatas, no 
âmbito de sua competência institucional. 

 
3 – PSICÓLOGO 
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REQUISITOS: diploma de nível superior em Psicologia devidamente registrado, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe, ou 
certidão de conclusão de curso fornecido pela instituição de ensino superior. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais/ 8 horas diárias 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais) 
ATRIBUIÇÕES: Prestar atendimento e acompanhamento aos beneficiários do Regime de Previdência 
Social dos Servidores do Estado de Pernambuco – RPPS/PE; elaborar, executar, avaliar planos, 
programas e projetos na área de Psicologia; promover estudos visando à emissão de parecer para 
subsidiar o reconhecimento e a manutenção de direitos previdenciários; alimentar os sistemas de 
informações; atuar junto à instituição em equipe multiprofissional no diagnóstico, planejamento, 
execução e avaliação de programas voltados para os beneficiários do RPPS/PE; realizar visitas 
domiciliares, compreendendo hospitais, asilos, presídios, entre outros estabelecimentos, emitindo 
parecer sobre as visitas; ter disponibilidade para viagens; desempenhar outras atividades correlatas, no 
âmbito de sua competência institucional. 

 
4 – ANALISTA DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS 
 
REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente registrado, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou certidão de conclusão 
do curso em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Estatística, Atuária, 
Matemática e Informática (qualquer curso). 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais/ 8 horas diárias. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 
ATRIBUIÇÕES: Coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações oriundas de sistemas 
informatizados internos e externos, com a finalidade de prover o controle e o processo decisório da 
FUNAPE; buscar soluções com o uso da tecnologia; operar ferramentas e utilitários de análise de dados; 
participar da elaboração de projetos e propostas voltados à área de previdência social; interagir com 
unidades internas e órgãos externos para coletar informações pertinentes à área de previdência social; 
ter disponibilidade para viagens; desempenhar outras atividades correlatas, no âmbito de sua 
competência institucional. 

 
 
  

 


