
 Fonte: Seção de Gestão de Desempenho e Orientação para a Carreira - SEDEC 

 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
           
 
 
 

ANEXO II 
(PORTARIA N.º  97, DE  6 DE  ABRIL DE 2009) 

 
 

 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 

CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO 

ESPECIALIDADE: SEGURANÇA 

ÁREA DE ATIVIDADE: ADMINISTRATIVA 

Descrição Sumária 

Executar tarefas relacionadas à segurança pessoal dos magistrados, autoridades, 
servidores e demais pessoas nas dependências do STJ, à segurança patrimonial e 
das comunicações, bem como à condução de veículos automotores, entre outras. 

 

 
Descrição Específica 
 
� Atuar na segurança pessoal dos ministros em âmbito interno e externo ao STJ. 

� Dirigir veículos automotores, em atividades relacionadas a segurança. 

� Vistoriar veículo para certificar-se de suas condições de tráfego. 

� Informar ao setor de mecânica problemas detectados no veículo. 

� Registrar a movimentação e o recolhimento dos veículos, tendo em vista o controle 
de sua utilização e localização. 

� Prestar primeiros socorros às vítimas de sinistros e outras situações de risco. 

� Atuar na segurança física e patrimonial das instalações. 

� Fiscalizar a circulação de pessoas nas diversas dependências do STJ. 

� Zelar pela guarda dos equipamentos ou materiais utilizados em rotina e nos plantões. 

� Vistoriar as instalações internas e externas do STJ. 

� Verificar a permanência dos vigilantes nos postos de serviço, prestando o apoio 
necessário. 

� Fiscalizar a saída de materiais, equipamentos e volumes das dependências do STJ. 

� Executar ações de prevenção e combate a incêndio e outros sinistros. 
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� Operar equipamentos específicos de supervisão e controle de acesso nas 
dependências do STJ. 

� Providenciar o credenciamento dos visitantes e encaminhá-los aos setores desejados. 

� Atender ao público interno e externo dentro de sua área de atuação. 

� Operar equipamentos de informática relacionados aos sistemas de segurança. 

� Executar atividades relacionadas à segurança  da informação e das comunicações. 

� Auxiliar no acompanhamento e na avaliação de planos, programas e projetos 
relativos à área de segurança. 

� Auxiliar na realização de estudos e pesquisas visando ao aprimoramento de atividade 
de segurança do Tribunal. 

� Redigir documentos. 

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

Complexidade das Tarefas 

O cargo é constituído de tarefas pouco rotineiras, podendo apresentar situações 
novas, exigindo planejamento de ações. 

Especificação 

REQUISITOS MENTAIS 

Escolaridade: Nível médio  

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 (maior tempo em pé), concentração visual, 
coordenação visomotora moderada a intensa e destreza manual/digital. 

REQUISITO ESPECÍFICO 

Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. 
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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. 

 

 

 


