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DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 

ESPECIALIDADE: SEGURANÇA 

ÁREA DE ATIVIDADE: ADMINISTRATIVA 

Descrição Sumária 

Realizar atividades de nível superior, desenvolvendo funções de planejamento, 
execução e controle relacionadas à segurança de pessoal de magistrados, 
autoridades, servidores e demais pessoas nas dependências do STJ, à segurança 
patrimonial e das comunicações, entre outras.  

 

 

Descrição Específica 

 
� Conduzir veículos automotores, quando solicitado, em serviço de segurança.  

� Auxiliar na realização de investigações preliminares no âmbito do Tribunal. 

� Elaborar planos, programas e projetos em assuntos de segurança. 

� Acompanhar e avaliar planos, programas e projetos relativas à área de segurança. 

� Emitir parecer em processos referentes à área de segurança. 

� Realizar estudos e pesquisas, visando o aprimoramento de atividade de segurança no 
Tribunal. 

� Elaborar, analisar e interpretar pesquisas, quadros, tabelas e planilhas. 

� Atualizar informações em banco de dados. 

� Redigir relatórios. 

� Atender ao público interno e externo. 

� Atuar na segurança pessoal dos ministros, autoridades, servidores e demais pessoas 
em âmbito interno e externo ao STJ, quando solicitado. 

� Analisar fatos, ocorridos nas dependências do Tribunal, e propor melhorias em 
rotinas, procedimentos e métodos de trabalho. 

� Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
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Complexidade das Tarefas 

O cargo é constituído de tarefas pouco rotineiras, exigindo análise e planejamento 
das ações. 

Especificação 

REQUISITOS MENTAIS 

Escolaridade: Nível superior completo  

Conhecimentos Específicos: habilidade em conduzir veículos automotores. 

Aptidões: raciocínio espacial e abstrato, habilidade verbal, memória visual e 
auditiva, rapidez e exatidão, e atenção concentrada. 

REQUISITOS FÍSICOS 

Esforço físico moderado a intenso, concentração visual, coordenação visomotora 
moderada a intensa e destreza manual/digital. 

REQUISITO ESPECÍFICO 

Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. 

RESPONSABILIDADES 

Segurança de magistrados e servidores, pela segurança patrimonial e de 
instalações, pelo uso adequado de veículos e de arma de fogo, nos termos do Ato 
nº 148, de 1º de agosto de 2006, no desempenho das tarefas. 

Jornada de Trabalho 

40 horas semanais. Os ocupantes deste cargo estão sujeitos à prestação de 
serviço, em regime de escala, inclusive com plantões aos sábados, domingos e 
feriados, em horários a serem determinados conforme a necessidade do trabalho. 

 

 

 


