
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA Nº 359, DE 17 DE JULHO DE 2006 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso 
da competência que lhe é conferida pelo art. 2º, I do Ato nº 306, de 13 de agosto de 
1999, e tendo em vista o que consta no processo administrativo STJ nº 2805/2006, 
RESOLVE: 
 
PROMOVER, na forma do Anexo, a atualização da Descrição e Especificação de Cargos 
referente ao cargo de Analista Judiciário, área de atividade Apoio Especializado, 
especialidade Informática e ao cargo de Técnico Judiciário, área de atividade Apoio 
Especializado, especialidade Informática. 

Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 

 

Descrição e Especificação de Cargos 
 
CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO 
ESPECIALIDADE: INFORMÁTICA 
ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO ESPECIALIZADO 
 
Descrição Sumária 
Executar atividades de apoio ao planejamento, avaliação e homologação de sistemas 
de informação, manutenção preventiva da infra-estrutura tecnológica, de software 
básico e utilização de ferramental técnico, entre outras. 
 
Descrição Específica 

• Realizar trabalho de apoio no planejamento de sistemas de informação; 
• Desenvolver, validar, propor e manter as funcionalidades dos sistemas; 
• Acompanhar as fases de teste e implantação de sistemas de informação; 
• Planejar, instalar, configurar e gerenciar equipamentos ativos e softwares; 
• Documentar resultados de testes e outras informações relevantes à qualidade 

dos sistemas desenvolvidos; 
• Programar utilitários e rotinas de apoio a sistemas operacionais; 
• Pesquisar e sugerir a implantação de novas técnicas de linguagens, utilitários e 

rotinas; 
• Prestar apoio tecnológico às unidades do STJ no âmbito das tarefas 

relacionadas a informática e informação; 
• Acompanhar solicitações de manutenção em sistemas de informação; 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e grau de complexidade. 

 
Complexidade das Tarefas 
O cargo é constituído de tarefas variadas, requerendo planejamento das ações. 
 

 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 21 jul. 2006. 



Especificação 
 Escolaridade: nível médio e certificado de habilitação em curso de programação 
de, no mínimo, oitenta horas de aula. 
 Conhecimentos Específicos: inglês básico, para a compreensão de termos 
técnicos de informática. 
 Aptidões: raciocínio lógico, rapidez e exatidão, habilidade numérica, atenção 
concentrada, memória visual e auditiva. 
 Requisitos Físicos: concentração visual e destreza manual/digital. É necessário 
tolerância para permanecer em ambientes com baixa temperatura e alta luminosidade. 
 Responsabilidades: materiais, documentos, equipamentos, informações 
confidenciais e informações prestadas.  
 
Jornada de Trabalho 

30 a 40 horas semanais. 
 

 
Descrição e Especificação de Cargos 
 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 
ESPECIALIDADE: INFORMÁTICA 
ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO ESPECIALIZADO 
 
Descrição Sumária 
Realizar atividades de nível superior relacionadas ao planejamento, implantação e 
coordenação do desenvolvimento de sistemas de informação e planejamento de gestão 
da plataforma tecnológica, entre outras. 
 
Descrição Específica 

• Planejar anteprojetos de sistemas; 
• Identificar as necessidades de soluções tecnológicas e sistemas de informação; 
• Acompanhar a implementação de sistemas de informação; 
• Monitorar e assegurar os níveis de qualidade dos serviços, suporte técnico, 

infra-estrutura e desenvolvimento; 
• Elaborar plano de contingência com procedimentos de recuperação de erros; 
• Acompanhar e gerir ambientes de homologação de sistemas de informação; 
• Prospectar novas tecnologias e elaborar especificações técnicas para a 

contratação de equipamentos, softwares e serviços; 
• Aferir a qualidade do atendimento ao cliente final; 
• Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 

 
Complexidade das Tarefas 

O cargo é constituído de tarefas variadas, exigindo análise e planejamento das 
ações. 
 
Especificação 
Escolaridade: nível superior completo – graduação em Ciência da Computação ou 
qualquer curso de graduação com especialização na área de informática de, no 
mínimo, trezentas e sessenta horas de aula. 
Conhecimentos Específicos: inglês, necessário para compreensão de literatura técnica 
de informática. 
Aptidões: raciocínio lógico, abstrato e espacial, habilidade verbal e numérica, rapidez e 
exatidão, atenção concentrada, memória visual e auditiva. 

 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 21 jul. 2006. 



Requisitos Físicos: concentração visual e destreza manual/digital. É necessário 
tolerância para permanecer em ambientes com baixa temperatura e alta luminosidade. 
Responsabilidade: documentos, equipamentos, contatos internos e externos ao órgão, 
informações confidenciais e informações prestadas. 
 
Jornada de Trabalho 
30 a 40 horas semanais. 
 

 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 21 jul. 2006. 
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