
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CMO  - DOC
9º  BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(3ª BE / 1937)
BATALHÃO GENERAL COUTO DE MAGALHÃES

EDITAL  NR 001 - COp.1 DE 19 DE MAIO DE 2008 PROCESSO SELETIVO

O Comandante  do 9º  Batalhão  de Engenharia  de Construção  torna  pública  a  abertura  de 
inscrição para realização de processo seletivo para contratação de MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, 
com base na Lei n° 8.745, de 09 Dez 93, com suas alterações posteriores (Lei N° 9.849, de 26 Out 99), 
e autorização do Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, publicada no BI/DEC Nr 234, 
de 17 de abril de 2008, para os cargos temporários constantes neste Edital.

1. DAS INSCRIÇÕES

- Período: 02 de junho de 2008 a 06 de junho de 2008;
- Horário: das 09:00hs às 12:00hs e das 13:30 às 17:00 horas; 
-  Local:  sala  de  recepção  do  9º  Batalhão  de  Engenharia  de  Construção  –  Batalhão 

General Couto de  Magalhães, situado na Av. Fernando Correa da Costa, nº 2979, bairro Coxipó da 
Ponte, na sede do Destacamento em Miritituba situado na Rua Nossa Senhora da Conceição – Vila 
DNER, Distrito 2 Setor 1, Lote 752, Distrito de Miritituba Estado do Pará e Destacamento de Guarantã 
situado Av. José Nelson Coutinho, nr 1603 – Centro em Guarantã do Norte em Mato Grosso.

-  Valor  da  taxa  de  inscrição:  2,5% (dois  vírgula  cinco  por  cento)  da  remuneração 
oferecida, de acordo com o anexo “C”.

- A inscrição pode ser feita por intermédio de procurador devidamente habilitado.
- O candidato não poderá concorrer a mais de um cargo.

 
2. VAGAS E SALÁRIO: discriminado no anexo “A” que integra este edital.

3. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

a. Ser aprovado na avaliação de conhecimento específico e na entrevista, conforme item 
Nr 05 (ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO) deste edital.

b. Ser apto na avaliação médica.
c. Haver  recursos  disponíveis  em  convênios  celebrados  pelo  Exército  Brasileiro  e 

executados pelo 9º Batalhão de Engenharia de Construção.
d. Haver necessidade dessa mão-de-obra para a execução desses convênios pela OM.
e. Aceitar o(a) contratado(a) a trabalhar em qualquer parte do território nacional  onde o 

9º BE Cnst realizar obras ou apoiar outras OM do Sistema de Obras de Cooperação, sendo as despesas 
com deslocamento, alimentação  e estadia para o desempenho da atividade  a cargo desta Organização 
Militar.

f. A contratação é temporária, por período inicial de 03 (três) meses, prorrogável até o 
limite máximo 04 (quatro) anos.
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4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

a. Na data da inscrição:
a.Entrega  do  Requerimento  de  Inscrição  pelo  candidato conforme  o  Anexo  B (o 

modelo  também  se  encontra  no  site  www.9becnst.eb.mil.br), devidamente  preenchido e  assinado. 
Anexar fotocópia autenticada (frente e verso) do documento de identidade, bem como comprovante de 
depósito da taxa de inscrição (valores correspondentes aos cargos pleiteados encontram-se no anexo C 
deste edital) a ser recolhida em qualquer agência do Banco do Brasil (em conta Única da UG-Tesouro 
Nacional,  por  intermédio  de  Guia  de  Recolhimento  da  União  a  ser  retirada  através  do  site 
www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_gru.asp, conforme Anexo D). 

b. Na data de realização da prova teórica – caso o candidato venha a faltar ou chegar 
com 10 minutos de atraso será eliminado das demais etapas do processo seletivo.

c. Na data determinada a cada candidato para a realização da prova prática   - caso o 
candidato venha a faltar será eliminado das demais etapas do processo seletivo.

d. no momento da entrevista  – caso o candidato não compareça na entrevista  ou 
omitir informação relevante será eliminado do processo seletivo.

e.  Após  a  publicação  dos  resultados  do  processo  seletivo  através  do  DOU serão 
chamados os candidatos dentro da classificação obtida para a efetiva contratação.

a. No ato da contratação:
Apresentação dos seguintes documentos:

- Certidão de Registro Civil (nascimento, casamento ou casamento com averbação 
judicial de separação judicial);

- Quitação com as obrigações militares;
- Carteira de Identidade;
- Título de Eleitor;
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Visto de permanência no País (se estrangeiro);
- Declaração de que não está acumulando cargo, emprego ou função pública;
- Declaração específica de que não foi anteriormente contratado sob regime da Lei 

nº  8.745/93, nos últimos dois anos;
- Declaração de bens;
- Três fotos 3 x 4;
- Prova de registro de quitação com o órgão fiscalizador do exercício profissional, 

quando se tratar de profissão regulamentada;
- número de inscrição no Programa de Integração Social (PIS), ou no Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), ou declaração de não ser cadastrado;
- Comprovante de escolaridade exigida para o desempenho da tarefa;
- Declaração de dependentes;
- Certidão negativa criminal estadual e federal;
- Declaração de estar apto no exame médico realizado por médico desta OM. 

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

a. Avaliação de conhecimento específico
Destinada a verificar se o candidato possui a qualificação profissional exigida para a 

atividade ou encargo temporário que irá cumprir. A avaliação será constituída de análise de curricular, 
prova escrita e prática, as quais terão suas notas escalonadas de 0 a 10 pontos. 
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b. Entrevista
Destinada a avaliar, em termos de prognose, a capacidade do candidato para o exercício 

das tarefas que lhe serão destinadas, sendo atribuído parecer apto ou inapto e avaliada experiência 
no desempenho da função.

6. DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO E 
ENTREVISTA

a. As avaliações de conhecimento específico e entrevistas serão realizadas conforme o 
quadro que se segue:

Atividade Data Horário Local (MT/PA) Local
Prova escrita 28Jun08 07:30hs às 12:00hs (2)

Prova prática (1) 30Jun08 e 
01Jul08

07:30hs às 12:00 hs 
13:00hs às 18:00hs (2)

Entrevista (1) 02Jul08 e
03Jul08

07:30hs às 18:00 hs 
13:00hs às 18:00hs (2)

Observações:

(1) Os horários das provas práticas e das entrevistas serão de acordo com senha a ser 
distribuída.
 (2) O local para realização da prova teórica estará constando na ficha de inscrição 

que ficará em poder do candidato após a efetivação da inscrição (entrega do requerimento de inscrição, 
declaração de entrega dos documentos e Guia de Recolhimento da União devidamente pago nos locais 
de inscrição).

b. Será realizada prova teórica e análise de currículo dos seguintes cargos:

- 02 (duas) vagas para Engenheiro Civil especialista em Segurança do trabalho: 
prestar assessoria técnica na solução de problemas e situações que surgirem na obra, necessita amplos 
conhecimentos técnicos na condução dos trabalhos de segunça do trabalho, conhecimento na operação 
de instrumentos de avaliação ambiental e interpretação e execução das Normas Regulamentadoras de 
Medicina e Segurança do Trabalho, identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde – 
doença,  identificar  a  estrutura  e  organização  do  sistema  de  saúde  vigente,  identificar  funções  e 
responsabilidades dos membros da equipe de trabalho, planejar e organizar o trabalho na perspectiva 
do atendimento integral e de qualidade, realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de 
várias  disciplinas  ou ciências,  tendo em vista  o caráter  interdisciplinar  da área,  aplicar  normas de 
biossegurança,  aplicar  princípios  e  normas de higiene  e  saúde pessoais  e  ambientais,  interpretar  e 
aplicar  legislação  referente  aos  direitos  do  consumidor/usuário,  identificar  e  aplicar  princípios  e 
normas  de conservação de recursos  não -  renováveis  e  de preservação do meio  ambiente,  aplicar 
princípios  ergonômicos  na  realização  do  trabalho,  avaliar  riscos  de  iatrogenias,  ao  executar 
procedimentos técnicos, interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que 
regem  a  conduta  do  profissional  de  saúde,  identificar  e  avaliar  rotinas,  protocolos  de  trabalho, 
instalações  e equipamentos,  operar  equipamentos  próprios do campo de atuação,  zelando pela  sua 
manutenção, registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do campo de atuação, 
informar o cliente/paciente, o sistema de saúde e outros profissionais sobre serviços prestados, orientar 
clientes/pacientes a assumirem, com autonomia, a própria saúde, coletar e organizar dados relativos ao 
campo de atuação, utilizar recursos e ferramentas de informática específica da área e realizar primeiros 
socorros em situações de Emergência.

-  14  (quatorze)  vagas  para  Chefe  de  Campo  de  Terraplanagem:  Com 
conhecimento de controles de laboratório de solos [Índice de Suporte Califórnia (CBR), densidade e 
umidade ótima de material], prospecção e exploração de jazidas de solo laterítico para uso em sub-base 
e  base,  caixa  de  empréstimos,  cortes  e  aterros,  procedimentos  de  execução  (escavação,  carga, 
transporte, espalhamento, homogeneização e compactação de solos), dominar a técnica de nivelamento 
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e  super-abaulamento  com  o  uso  de  piquetes  e  leitura  com  marcação  de  nível  (régua),  controle 
geométrico,  gerenciamentos  de  equipe,  manejo  ambiental  (bota-fora).  Supervisionar  equipes  de 
terraplanagem, sub-base e base.  Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da 
obra (equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlar padrões produtivos da obra 
(inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados) orientação sobre especificações, fluxo e 
movimentação de equipamentos e medidas de segurança, e conhecerem os equipamentos de proteção 
individual. 

- 04 (quatro) vagas para Chefe de Campo de Pavimentação: Com habilidade 
em coordenar e produzir trabalhos de pavimentação rodoviária, com experiência em CBUQ, CAUQ, 
TSD,  TSS  e  TST.  Dimensionamento  de  equipe  de  pavimentação,  medições  de  serviço  de 
pavimentação,  leitura  e interpretação  de projetos rodoviários,  controle  de produção de serviços de 
pavimentação,  conhecimento  em  serviços  de  regularização  de  sub-base  e  base  e  conhecerem  os 
equipamentos de proteção individual.

- 03 (três) vagas para Encarregado de perfuração e detonação: determinar os 
pontos que devem receber as cargas explosivas e dá instruções ao operador de perfuradora, baseando-
se  no  exame  da  rocha,  para  possibilitar  a  perfuração  dos  locais  de  colocação  dos  explosivos; 
inspecionar  os  lugares  onde  se  realizar  as  explosões,  estudando  o  tipo  de  rocha,  e  utilizando 
instrumentos  apropriados,  para  assegurar  o  cumprimento  das  normas  de  segurança;  determina  a 
quantidade de explosivos necessários, levando em conta a natureza e dimensão da pedreira e o tipo de 
fragmentação desejada, para possibilitar uma detonação correta e segura; efetuar a ligação das cargas 
aos  detonadores  e  os  introduz  nos  furos,  adaptando  mechas,  condutores  elétricos,  espoletas  ou 
estopins, testando a ligação com um galvanômetro e tapando os orifícios, para efetuar a detonação; 
providenciar a evacuação da área próxima à explosão, fazendo soar a sirene ou outro sinal de alarme, 
para  evitar  acidentes;  detona  a  carga  explosiva,  acedendo  a  mecha  ou  acionando  a  alavanca  do 
detonador, para desprender as pedreiras; inspecionar a área dinamitada, verificando se forem realizadas 
todas as explosões, para descarregar as espoletas que não foram detonadas. Pode detonar cargas de 
dinamite para execução de prospecções sismográficas. Pode detonar morros ou pedreiras para abertura 
de estradas e/ou para desobstruir locais para construções civis.

-  01  (uma)  vaga  para  Mestre  de  Obras: com  os  seguintes  conhecimentos 
práticos: Coordenar a execução de obras de alvenaria, orientado por projetos, instruções, desenhos ou 
“croquis”, Trabalhar em concreto armado originando o serviço dos armadores e verificando os traços 
adotados pelo projeto, e Coordenar serviços de subordinados de atividades semelhantes.

c. Realizarão  prova  teórica  e  prática as  seguintes  especialidades,  com  respectivo 
conhecimento a ser avaliado:

Motoristas: 26 (vinte e seis) Vagas sendo:

-   20 (vinte) vagas para Motorista com  CNH Categoria “D”  :   Conhecimento do 
código de trânsito, noções de manutenção preventiva, noções de primeiros socorros, teste de direção 
veicular, na presença de examinador, em percurso a ser determinado, com duração de no máximo 30 
(trinta)  minutos onde será avaliado: verificação das condições do veículo, partida e parada, uso do 
câmbio e freios, localização do veículo na  pista, observação das normas das placas e sinalização, 
velocidade desenvolvida durante o trajeto, e estacionamento do veículo, anotar informações sobre o 
deslocamento  do  veículo  (odômetro),  relatar  as  ocorrências,  noções  em  descarregar  material  de 
execução  de  sub-base,  base  e  pavimentação,  noções  em  operar  Munk  (braço  mecânico 
extensível).Com  habilidade em transportar, coletar e entregar cargas pequenas. Realizar inspeção no 
veiculo,  vistoriar  cargas  pequenas.  Verificar  documentação  do  veiculo.  Definir  rota  e  assegurar  a 
regularidade  do  transporte.  Desenvolver  suas  atividades  em  conformidade  com  normas  e 
procedimentos técnicos de segurança. 
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- 02 (duas) vagas para Motorista de Caminhão Carroceria com Munck: Ter 
CNH categoria “D” ou acima.  Com habilidade em transportar, coletar  e entregar cargas pequenas. 
Realizar inspeção no veículo, vistoriar cargas pequenas. Verificar documentação do veículo. Definir 
rota  e  assegurar  a  regularidade  do transporte.  Desenvolver  suas  atividades  em conformidade  com 
normas e procedimentos técnicos de segurança e habilidade de operar munck.

- 02 (duas) vagas Motoristas de Cavalo Mecânico com CNH Categoria “E”: 
Conhecimento do código de trânsito, noções de manutenção preventiva, noções de primeiros socorros, 
teste de direção veicular, na presença de examinador, em percurso a ser determinado, com duração de 
30  (trinta)  minutos  onde  será  avaliado:  verificação  das  condições  do veículo  e  da  documentação, 
partida e parada, uso do câmbio e freios, localização do veículo na pista, observação das normas das 
placas e sinalização, velocidade desenvolvida durante o trajeto, e estacionamento do veículo, anotar 
informações  sobre  o  deslocamento  do  veículo  (odômetro),  relatar  as  ocorrências,  noções  em 
descarregar material de execução de sub-base, base e pavimentação. Com habilidade em transportar, 
coletar e entregar cargas em geral. Definir rota e assegurar a regularidade do transporte. Acoplagem e 
desacoplagem de carreta. Desenvolver suas atividades em conformidade com normas e procedimentos 
técnicos de segurança.

- 02 (duas) vagas Motorista de Caminhão Lubrificante com CNH Categoria 
“E”: Conhecimento do código de trânsito,  noções de manutenção preventiva,  noções de primeiros 
socorros, teste de direção veicular, na presença de examinador, em percurso a ser determinado, com 
duração de 30 (trinta)  minutos onde será avaliado: verificação das condições do veículo,  partida e 
parada, uso do câmbio e freios, localização do veículo na pista, observação das normas das placas e 
sinalização,  velocidade  desenvolvida  durante  o  trajeto,  e  estacionamento  do  veículo,  anotar 
informações sobre o deslocamento do veículo (odômetro), relatar as ocorrências. Com habilitação em 
Manipulação de Produtos Perigosos (MOPP). Noções de operação de compressores de ar e apropriação 
de  combustíveis,  lubrificantes  e  filtros.  Realizar  inspeção  no  veículo,  vistoriar  cargas,  verificar 
documentação do veículo.  Definir  rota  e assegurar  a regularidade  do transporte.  Desenvolver  suas 
atividades em conformidade com normas e procedimentos técnicos de segurança.

Agente de Serviços de Engenharia: 85 (oitenta e cinco) Vagas sendo:

- 13  (treze) vagas para Cozinheiro: com os seguintes conhecimentos  práticos 
em preparação de refeições para grande quantidade de pessoas, temperando os alimentos, refogando-
os, assando-os, cozendo-os, fritando-os ou tratando-os de outro modo, para atender a exigências de 
cardápios e pedidos.

-  08  (oito)  vagas  para  Encarregado  de  Laboratório  de  solos,  asfalto  e 
concreto: com os seguintes conhecimentos práticos: 

a) Executar os ensaios de solos previstos pelas normas em uso (DNIT);
b)  Executar  os  ensaios  relativos  a  concreto  previstos  pelas  normas  em  uso 

(DNIT).
-  01  (uma)  vaga  para  Encarregado  de  sinalização:  com  os  seguintes 

conhecimentos práticos: promover a fiscalização dos serviços concedidos e permitidos, e, do trânsito 
nas vias e rodovias em conformidade com o Código de Transito Brasileiro, e de acordo com normas 
em uso pelo DNIT.

- 35 (trinta e cinco) vagas para Auxiliares de Topografia: Com conhecimento 
na realização de estacionamento e nivelamento dos aparelhos, realizar nivelamento, locação, irradia 
mentos, noções de cadastro de imóveis, conhecer os equipamentos topográficos (mira falante, bastões, 
prismas, níveis, prumos, tripés etc), marcar Off-sets, e transporte de referências de nível. 

-  02 (duas) vagas para Armador:  com os seguintes  conhecimentos  práticos: 
Realizar o corte, dobragem e montagem das armaduras de aço para emprego em concreto armado, 
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trabalhando com as diversas bitolas comerciais de aço, e realizar a leitura e interpretação de projeto 
estrutural em concreto armado e suas plantas de armaduras.

-  01  (uma)  vaga  para  Encarregado  de  Concreto:  com  os  seguintes 
conhecimentos  práticos:  Executar  os  ensaios  de  solos  previstos  pelas  normas  em uso  (DNIT),  e 
executar os ensaios relativos a concreto previstos pelas normas em uso (DNIT).

Operadores: 12 (doze) Vagas sendo:

- 11 (onze)  vagas para Operador de Motoniveladora:  Com conhecimento  e 
prática  de  operação  das  diversas  marcas  e  modelos  de  motoniveladora  existente  no  mercado 
(CARTERPILLAR, CASE, FIATALLIS, etc.) dominar a técnica de nivelamento e super-abaulamento 
com o uso de piquetes e leitura com marcação de nível (régua), conhecimento de homogeneização de 
material  na realização  de corpo de aterro,  sub-base e  base,  cortes  de taludes  utilizando bancadas, 
habilidade em manutenção básica e domínio total dos comandos do equipamento (acionar máquina, 
interpretar informações do painel da máquina, mudar marcha conforme o tempo, controlar a aceleração 
da  maquina,  resfriar  máquina,  desligar  máquina,  anotar  informações  sobre  utilização  da  máquina 
(horímetro), relatar ocorrências de serviço), inspecionar e observar o estado geral da lataria, pneus, 
sistema de freios, nível de óleo; executar limpeza das máquinas, retirando resíduos que evitem danos, 
possuírem  noções  de  primeiros  socorros  e  legislação  de  trânsito,  conhecer  os  Equipamentos  de 
proteção individual.

-  01 (uma) vaga para Operador de Rolo Compactador Liso: Com habilidade 
em  manutenção  básica.  Planejamento  do  trabalho.  Operação  de  rolo  compactador  liso  (acionar 
máquina,  interpretar  informações  do painel  da  maquina,  controlar  aceleração  da máquina,  resfriar 
máquina,  desligar  máquina,  anotar  informações  sobre  utilização  da  máquina  (horímetro),  relatar 
ocorrências  de  serviço).  Executar  construção  de  pavimento  asfáltico  (compactação),  inspecionar  e 
observar o estado geral da lataria, sistema de freios, nível de óleo; executar limpeza das máquinas, 
retirando resíduos que evitem danos, possuir noções de primeiros socorros e legislação de trânsito, 
conhecerem os Equipamentos de proteção individual.

- 02 (duas) vagas para Operador de Martelete: Com habilidade em operar uma 
perfuratriz a ar comprimido, acionando-a e controlando-lhe os comandos para executar serviços de 
perfuração de rochas, concretos e solos diversos, instala na perfuratriz a broca adequada, de acordo 
com o trabalho a ser executado, para dispor a máquina para o trabalho; opera o martelete, acionando os 
comandos e pressionando-o com a ajuda do corpo, até a profundidade desejada, substitui as brocas 
gastas e as pequenas pelas maiores, à medida que aumentam a profundidade da perfuração, encaixando 
e atarrachando às mesmas, para assegurar o bom andamento operacional. Efetuar a manutenção da 
máquina,  lubrificando-a  e  efetuando  pequenos  reparos,  para  mantê-la  em  boas  condições  de 
funcionamento. Pode operar um rastelo, verificando as polias, cabo de aço, a instalação do rastelo, 
ventilação, condições dos chutes e acessos, linha de rastelamento e fluxo de Gambyz.

-  03  (três)  vagas  para  Operador  de  Pavimentadora:  Com  habilidade  em 
manutenção básica hidráulica básica, acionamento e desligamento de equipamento, e com habilidade 
em obras de pavimentação asfáltica, inspecionar e observar o estado geral da lataria, pneus, sistema de 
freios, nível de óleo; executar limpeza das máquinas, retirando resíduos que evitem danos, possuírem 
noções  de  primeiros  socorros  e  legislação  de  trânsito,  conhecer  os  Equipamentos  de  proteção 
individual.

-  01  (uma)  vaga  para  Operador  de  Carregadeira:  Com  habilidade  em 
manutenção básica. Planejamento do trabalho operação de carregadeira (acionar máquina, interpretar 
informações  do  painel  da  máquina,  mudar  marcha  conforme  o  tempo,  controlar  a  aceleração  da 
maquina,  resfriar  máquina,  desligar  máquina,  anotar  informações  sobre  utilização  da  máquina 
(horímetro), relatar ocorrências de serviço). posicionar o equipamento para escavação e carregamento, 
orientar o posicionamento de caminhão basculante, efetuar carga adequada em caminhão basculante, 

6



(Continuação do Edital Nr 001/COp.1, 19 de maio de 2008, do 9º BECnst)                                             fl

liberar caminhão basculante após carregamento, inspecionar e observar o estado geral da lataria, pneus, 
sistema de freios, nível de óleo; executar limpeza das máquinas, retirando resíduos que evitem danos, 
possuírem  noções  de  primeiros  socorros  e  legislação  de  trânsito,  conhecer  os  Equipamentos  de 
proteção individual.

-  01 (uma) vaga para Operador de Trator  de Esteira:  Com habilidade  em 
manutenção  básica.  Planejamento  do  trabalho.  Operação  de  trator  de  esteira  (acionar  máquina, 
interpretar  informações  do  painel  da  maquina,  controlar  aceleração  da  máquina,  resfriar  máquina, 
desligar máquina, anotar informações sobre utilização da máquina (horímetro), relatar ocorrências de 
serviço). Executar serviços de desmatamento e limpeza de terreno, terraplenagem (corte, aterro, bota-
fora, caixa de empréstimo), inspecionar e observar o estado geral da lataria, sistema de freios, nível de 
óleo;  executar  limpeza  das  máquinas,  retirando  resíduos  que  evitem danos,  possuírem noções  de 
primeiros socorros e legislação de trânsito, conhecer os Equipamentos de proteção individual.

- 04 (quatro) vagas para Operador de Distribuidor de Asfalto: Com 
habilidade em operar motor distribuidor de asfaltos diluídos (CM30 e RR2C) acoplado em caminhão 
tanque esparjedor, inspecionar e observar o estado geral da lataria, pneus, sistema de freios, nível de 
óleo; executar limpeza das máquinas, retirando resíduos que evitem danos, possuir noções de 
primeiros socorros e legislação de trânsito, conhecerem os Equipamentos de proteção individual.

-  02  (duas)  vagas  para  Operador  de  Usina  de  Asfalto: conhecimento  em 
manutenção preventiva, segurança na operação, técnicas de operação para produção de asfalto quente e 
frio. 

-  02  (duas)  vagas  para  Técnico  de  Enfermagem:  Executar  diversas  tarefas  de 
enfermagem, como administração de sangue e plama, controle de pressão venosa, monitorização e 
aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva 
e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de 
estômago,  vesicais  e  outros  tratamentos,  efetuar  teste  de  sensibilidade,  aplicando  substâncias 
alergênicas  e  fazendo  leituras  das  reações,  para  obter  subsídios  e  diagnósticos;  fazer  curativos, 
imobilizações  especiais  e  tratamento  em  situações  de  emergência,  empregar  técnicas  usuais  ou 
especificas, para atenuar as conseqüências  dessas situações, orientar e executar os tratamentos, prestar 
cuidados post mortem (enfaixamentos e tamponamentos) utilizando algodão, gazes e outros materiais, 
controles de medicamentos registrando em livro, elaborar ficha médica e relatório sobre as condições 
do paciente.

-  02 (duas) vagas para Artífice de Carpintaria e Marcenaria: com os seguintes 
conhecimentos  práticos:  Coordenar  a  execução  ou  executar  serviços  de  carpintaria  e  marcenaria, 
orientado  por  projetos  ou  croquis,  e  executar  estruturas  de  madeira,  fôrmas  para  concretagem, 
esquadrias e demais serviços relacionados à sua área de atuação.

-  18 (dezoito) vagas para Auxiliar de Laboratório de solos, asfalto e concreto: 
com os seguintes conhecimentos práticos: colher amostras do material a ser analisado nos canteiros de 
obra e nas centrais  de concreto, conhecer os materiais  utilizados no laboratório de solos, asfalto e 
concreto, classificar o material, utilizando número de série apropriado, para a identificação, zelar pelo 
material coletado, transportar os corpos de provas, de forma a manter as características do material, 
informar ao encarregado do total de corpos de prova moldados, anotando em formulários próprio o 
número de série e data da moldagem, a fim de possibilitar o controle sobre o acompanhamento do 
processo,  zelar  pela  limpeza  e  conservação  das  fôrmas  e  equipamentos,  verificando  o  estado  dos 
mesmos, para assegurar a continuidade do processo produtivo. 

7



(Continuação do Edital Nr 001/COp.1, 19 de maio de 2008, do 9º BECnst)                                             fl

Artífice de Mecânica: 12 (doze) Vagas sendo:

- 03 (três) vagas para Mecânico Pesado: ter CNH categoria “D” ou acima. Ter 
conhecimento  para  diagnosticar  e  conhecer  defeitos  de  funcionamento  dos  componentes,  ter 
conhecimento de montagem e funcionamento de motor, transmissão, diferencial, sistema hidráulico ou 
de algum destes componentes.

-  03  (três)  vagas  para  Mecânico  Leve  (viaturas): Ter  conhecimento  de 
ferramentas e saber manuseá-las, conhecer equipamentos e saber manuseá-los, saber diferenciar os 
diversos componentes de uma viatura, saber o funcionamento de cada componente de uma viatura, 
saber diagnosticar com precisão qualquer pane dos sistemas, sanar diversas panes mecânicas em uma 
viatura e saber desmontar e montar motores, caixas de mudanças, diferenciais e outros componentes da 
viatura.

- 02 (duas) vagas para Borracheiro: com os seguintes conhecimentos práticos: 
em revisar, calibrar e trocar pneus e câmaras de ar, reparar pneumáticos, trocar válvulas de câmara de 
ar,  proceder  à  montagem  e  desmontagem  de  pneus,  executar  trabalhos  de  recauchutagem  de 
pneumáticos e demais tarefas correlatas.

-    02  (duas)  vagas  para  Eletricista  de  veículos  :   com  experiência  em 
equipamentos eletrônicos de viaturas leves e pesadas, princípios gerais de eletricidade, simbologia e 
código  de  cores,  lei  de  Ohm,  reguladores  de  tensão,  motor  de  partida,  alternadores,  baterias, 
dimensionamento de cabos, literatura eletrônica, conhecer o instrumento e ferramentas utilizados para 
o desenvolvimento da atividade de eletricista  de auto,  e conhecerem os equipamentos  de proteção 
individual. 

-    02 (duas) vagas para Lubrificador de viaturas e equipamentos  :   Lubrifica 
veículos e equipamentos, completando, injetando ou trocando óleos ou graxas lubrificantes, utilizando 
exgraxadeiras,  almotolias  e  outros  equipamentos,  para  evitar  desgastes  anormais  e  prolongar  o 
funcionamento dessas viaturas e equipamentos.  

-  01  (uma)  vaga  para  Topógrafo:  saber  efetuar  levantamentos  da  superfície  e 
subsolo da terra, de sua topografia natural e das obras existentes, determinando o perfil, a localização, 
as dimensões exatas e a configuração de terrenos, campos e estradas, para fornecer os dados básicos 
necessários aos trabalhos de construção e elaboração de mapas. Analisar mapas, plantas, títulos de 
propriedades  registros e especificações,  estudando-os e calculando as medições  a serem efetuadas, 
realizar  levantamentos  planimétricos  e  altimetricos,  manejo  do  teodolito,  níveis,  trenas,  bússola  e 
outros aparelhos de topografia,  elaborar relatórios técnicos, plantas, determinar colocação de estacas e 
balizamento  indicando  referências  de  níveis,  marcos  e  locação,  orientar  os  auxiliares  no  zelo, 
manutenção e  guarda dos instrumentos,  aferindo-os e retificando-os,  para  conservá-los no padrões 
requeridos.

-  Auxiliar  Operacional  de  Serviços  Diversos:  Servente  104  (cento  e  quatro) 
Vagas sendo: executar tarefas auxiliares na obra: escavar, transportar e/ou misturar materiais, arrumar 
e limpar obras e montar e desmontar armações, valendo-se de esforço físico e observando as ordens, 
para auxiliar a construção ou reforma de prédios, estradas, pontes e outras, operar compactador portátil 
de  solos  (sapo  mecânico),  controlar  e  acionar  as  torneiras  para  homogeneizar  o  material  de 
pavimentação, efetuar pequenas manutenções e lubrificações nos equipamentos, Com habilidade em 
operar betoneira, ter conhecimento em traços de concreto e cimento (dosagem de areia, pedra britada, 
cimento e água), acionar o motor e manipulando o comando de rotação e do tambor de mistura para 
preparar concreto no canteiro de obras, inspecionar as condições operacionais do equipamento bem 
como realizar manutenção básica da mesma, respeitar as normas técnicas e as ordens relacionadas ao 
serviço  e  executar  outras  atribuições  afins,  possuir  conhecimento  em apontamento  de  dados  para 
apropriação.
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d. Para  realização  da  prova  o  candidato  deverá  comparecer  ao  local  indicado  com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o início dos trabalhos, munido de 
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), lápis preto, ficha de inscrição (fornecida no ato da inscrição) 
e original do documento oficial de identidade ou equivalente (carteira profissional), não sendo aceita 
cópia, ainda que autenticada.

e. Não será permitido ao candidato realizar prova sem a FICHA DE INSCRIÇÃO E 
DOCUMENTO  OFICIAL  DE  IDENTIFICAÇÃO  OU  EQUIVALENTE  (CARTEIRA 
PROFISSIONAL).

f. Na realização da prova será atribuída NOTA ZERO à questão da prova que contenha 
mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, emenda e/ou rasura.

g. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para quaisquer das provas, bem 
como aplicação desta fora do horário, data e local predeterminados.

h. Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta.

i. O gabarito das provas juntamente com a relação dos aprovados, será divulgado no 
local de aplicação da prova será publicação no DOU e no Site WWW.9becnst.eb.mil.br a partir de 30 
de junho de 2008.

j. Durante a execução das provas não será permitido a utilização de telefones celulares.

7. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

a.   A prova  escrita  deverá  ter  peso 3  e  a  prova  prática  peso 2. A média  final  do 
candidato será representada pela  média aritmética ponderada  das notas atribuídas a cada uma das 
provas. Será considerado habilitado o candidato que obtiver a média final igual ou superior a 6 (seis) , 
qualquer que seja o nível para o qual tenha sido realizado o processo seletivo simplificado, e que tenha 
obtido grau satisfatório na entrevista.

b.  Para fins de classificação,  serão somadas  as notas das provas previstas,  teórica e 
prática,  cujo  resultado  será  acrescido  de  01  (um)  ponto  por  ano  de  experiência  comprovada  (a 
comprovação da experiência se fará por intermédio do registro na CTPS da função exercida) e 0,5 
(meio) ponto por cada curso de especialização apresentado dentro da área pretendida.

c. Os candidatos habilitados serão classificados na ordem decrescente da nota final 
obtida na soma dos pontos, por especialidade. Nos casos de notas finais iguais, o critério de desempate 
será o tempo de experiência, registrado em CTPS.

d.  A publicação no DOU do resultado final deste processo seletivo valerá como sua 
homologação, ficando os aprovados sujeitos à realização de avaliação médica por ocasião da admissão. 
Caso o candidato seja considerado inapto na avaliação médica, o mesmo será eliminado do processo.

e.  A publicação dos candidatos aprovados no DOU, não acarretará obrigatoriedade de 
contratação por parte da OM, a qual ocorrerá quando houver necessidade de mão-de-obra em serviços 
executados pelo 9º B E  Cnst e recursos disponíveis no Convênio da referida obra.

f. O período de admissão variará de acordo com o serviço e os recursos disponíveis.

g.  O  processo  seletivo  terá  validade  por  06  (seis)  meses,  a  partir  da  data  de 
homologação do resultado final, a ser publicado em DOU, podendo ser prorrogado, por igual período, 
uma única vez, a critério do 9º B E Cnst.
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8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a. Não será concedida isenção ou devolução da taxa de inscrição, sob nenhum motivo.

b. O pagamento da taxa não obriga a aceitação da inscrição do candidato fora do prazo 
previsto neste edital.

c. Os candidatos aprovados serão convocados pela ordem de classificação e de acordo 
com as necessidades da OM e recursos disponíveis no convênio.

d. O candidato que desejar interpor  recurso,  deverá fazê-lo por escrito  na Seção de 
Pessoal  Civil  do 9º  BECnst,  inclusive  por  meio  de procurador,  e  disporá de 02 (dois)  dias  úteis, 
contados da divulgação da classificação final dos candidatos no DOU.

e. Serão  rejeitados,  liminarmente,  os  recursos  que  não  estiverem  devidamente 
fundamentados, ou, ainda, aqueles que derem entrada fora do prazo improrrogável de 02 (dois) dias 
úteis, conforme  acima estabelecido.

f. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do requerimento de inscrição, bem 
como a apresentação de documentos falsos, falsificados ou inexatos determinará o cancelamento da 
inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, além de sujeitar o candidato 
à  penalidades cabíveis.

g. O candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos necessários para o ato de 
contratação será inabilitado, sendo convocado para o seu lugar o próximo na ordem de classificação.

h.  É proibida contratação de servidores da Administração Direta ou Indireta da União 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas 
subsidiárias e controlados (Art. 6º da Lei 8.745 de 09 de dezembro de 1993).

i. A carga horária de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, podendo a mesma 
ser fixada em turnos diurno e noturno.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2008.

____________________________________________
FERNANDO MIRANDA DO CARMO – Ten Cel

Cmt 9º B E Cnst
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ANEXO “A” do Edital

QUADRO DE FUNÇÃO E SALÁRIO
ANEXO “A” do Edital

QUADRO DE FUNÇÃO E SALÁRIO

Código FUNÇÃO NÍVEL COD 
TCU

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA

NR DE 
VAGAS

REMUNERAÇÃO 
BRUTA (R$)
(vencimento + 
gratificações + 

auxílio alimentação)

01
Engenheiro Civil 
especialista em 

segurança do trabalho
Superior 309168 Superior 02 R$ 4.388,29

02 Motoristas Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 26 R$ 1.935,37

03

Agente de Serviço de 
Engenharia (Chefe de 

campo de 
Terraplanagem)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 14 R$ 2.242,87

04

Agente de Serviço de 
Engenharia (Chefe de 

campo de 
Pavimentação)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 04 R$ 2.242,87

05

Agente de Serviço de 
Engenharia 

(Encarregado de 
perfuração/ 
Detonação)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 03 R$ 2.242,87

06

Agente Serviço de 
Engenharia 

(Encarregado de 
Sinalização)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 01 R$ 2.242,87

07
Agente de Serviço de 

Engenharia 
(Cozinheiro)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 13 R$ 1.594,12

08

Agente de Serviço de 
Engenharia 

(Encarregado de 
Laboratório de Solos, 
Asfalto e Concreto)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 08 R$ 2.242,87

09
Agente de Serviço de 
Engenharia (Auxiliar 

de Topografia)
Intermediário 210137 Ensino Fundamental 

incompleto 35 R$ 1.594,12

10
Agente de Serviço de 
Engenharia (Mestre-

de-obra)
Intermediário 154173 Ensino Fundamental 

incompleto 01 R$ 2.242,87

11

Agente de Serviço de 
Engenharia 

(Laboratorista de 
concreto)

Intermediário 214027 Ensino Fundamental 
incompleto 01 R$ 2.242,87

12

Agente de Serviço de 
Engenharia 

(Encarregado de 
Armação)

Intermediário 254721 Ensino Fundamental 
incompleto 02 R$ 1.935,37

13
Agente de Serviço de 

Engenharia 
(Operadores)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 24 R$ 1.935,37

14 Topógrafo Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 01 R$ 2.242,87

15 Auxiliar de 
Enfermagem Intermediário 210137 Ensino Fundamental 

incompleto 02 R$ 1.594,12
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16 Artífice de Carpintaria 
e Marcenaria Intermediário 207047 Ensino fundamental 

incompleto 02 R$ 1.935,37

17
Auxiliar Laboratório 

Solos, Asfalto e 
Concreto.

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 18 R$ 1.594,12

18
Artífice de Mecânica

(Mecânico 
Equipamento)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 03 R$ 2.242,87

19 Artífice de Mecânica
(Mecânico viatura) Intermediário 210137 Ensino Fundamental 

incompleto 03 R$ 2.242,87

20 Artífice de Mecânica
(Eletricista de Auto) Intermediário 210137 Ensino Fundamental 

incompleto 02 R$ 2.242,87

21
Auxiliar de Artífice de 

Mecânicas 
(borracheiro)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 02 R$ 1.594,12

22
Auxiliar de Artífice de 

Mecânicas 
(lubrificador)

Intermediário 210137 Ensino Fundamental 
incompleto 02 R$ 1.594,12

23 Auxiliar Operacional 
de Serviços Diversos Intermediário 210137 Ensino Fundamental 

incompleto 104 R$ 1.594,12
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ANEXO “B” do Edital

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CMO  - DOC
9º  BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(3ª BE / 1917)
BATALHÃO GENERAL COUTO DE MAGALHÃES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
1. ______________________________________________, solicita sua inscrição no processo seletivo 
simplificado  para  a  função  de  (código  e  nome  do  cargo  pleiteado  anexo  A  do  edital) 
___________________________________________________,  destinado  ao  provimento  das  vagas 
contidas no Edital  n° 001-COp.1  de 19 de maio de 2008, responsabilizando-me pelas informações 
abaixo prestadas:
a. Data e local de nascimento: Data:____________________ Local:________________________
b. N° de Registro de Identidade e Órgão Expedidor: RG:_______________ SSP:______________
c. N° CPF: ______________________________ d. Sexo: Masculino (  )  feminino  (  )
e. Endereço completo: Rua/ Av :_____________________________Complemento:____________ 

Bairro:_______________________ Cidade:_______________ UF:_______ 
CEP:________________Celular:___________Fone fixo:_______________ 
Fone Contato:___________________nome contato:___________________

f. Local onde deseja 
realizar as inscrições e 
o processo seletivo:

(  ) Cuiabá na sede do 9º BE Cnst Av. Fernando Correa da Costa nº 2979, 
bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá Estado de Mato Grosso.
(  )Guarantã Sede do Destacamento em Guarantã situado Av. José Nelson 
Coutinho, nr 1603 – Centro em Guarantã do Norte em Mato Grosso.
(  )Miritituba Sede do Destacamento em Guarantã situado Av. José Nelson 
Coutinho, nr 1603 – Centro em Guarantã do Norte em Mato Grosso. 

2. Declaro conhecer os requisitos e as condições exigidos para inscrição, bem como apresentar todos 
os documentos exigidos, quando para isso solicitado e concordar, plenamente, com todos os termos do 
Edital n° 001- COp.1 de 19 de maio de 2008.
-Local  e data ___________________________________________
- Assinatura. ______________________________________________

ATENÇÃO
          
                Anexar fotocópia do documento de identidade (frente e verso) e comprovante de depósito 
da taxa de inscrição com o valor da função pretendida (anexo C do edital )  Obs: (Guia de 
Recolhimento da União, retirada através do Site www. Stn.fazenda.gov.br/siafi/index_gru.asp, 
conforme Anexo D).

                     Caso a inscrição for realizada por procurador anexar a procuração autenticada junto com 
a documentação exigida no ato da inscrição.
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ANEXO “C” do Edital

QUADRO DE VALOR DA INSCRIÇÃO

Número de 
Ordem

FUNÇÃO NR DE 
VAGAS

REMUNERAÇÃO 
BRUTA (R$)
(vencimento + 
gratificações + 

auxílio 
alimentação)

Valor da inscrição (2,5% 
do salário bruto) 

conforme IG 10 - 70

01 Engenheiro Civil especialista 
em segurança do trabalho 02 R$ 4.388,29 R$ 109,70

02 Motoristas 26 R$ 1.935,37 R$ 48,38
03 Agente de Serviço de 

Engenharia (Chefe de campo 
de Terraplanagem)

14 R$ 2.242,87 R$ 56,07

04 Agente de Serviço de 
Engenharia (Chefe de campo 

de Pavimentação)
04 R$ 2.242,87 R$ 56,07

05 Agente de Serviço de 
Engenharia (Encarregado de 

perfuração/ Detonação)
03 R$ 2.242,87 R$ 56,07

06 Agente Serviço de 
Engenharia (Encarregado de 

Sinalização)
01 R$ 2.242,87 R$ 56,07

07 Agente de Serviço de 
Engenharia (Cozinheiro) 13 R$ 1.594,12 R$ 39,85

08 Agente de Serviço de 
Engenharia (Encarregado de 

Laboratório de Solos, 
Asfalto e Concreto)

08 R$ 2.242,87 R$ 56,07

09 Agente de Serviço de 
Engenharia (Auxiliar de 

Topografia)
35 R$ 1.594,12 R$ 39,85

10 Agente de Serviço de 
Engenharia (Mestre-de-obra) 01 R$ 2.242,87 R$ 56,07

11 Agente de Serviço de 
Engenharia (Laboratorista de 

concreto)
01 R$ 2.242,87 R$ 56,07

12 Agente de Serviço de 
Engenharia (Encarregado de 

Armação)
02 R$ 1.935,37 R$ 48,38

13 Agente de Serviço de 
Engenharia (Operadores) 24 R$ 1.935,37 R$ 48,38

14 Topógrafo 01 R$ 2.242,87 R$ 56,07
15 Técnico de Enfermagem 02 R$ 1.594,12 R$ 39,85
16 Artífice de Carpintaria e 

Marcenaria 02 R$ 1.935,37 R$ 48,38

17 Auxiliar Laboratório Solos, 
Asfalto e Concreto. 18 R$ 1.594,12 R$ 39,85

18 Artífice de Mecânica
(Mecânico Equipamento) 03 R$ 2.242,87 R$ 56,07

19 Artífice de Mecânica
(Mecânico viatura) 03 R$ 2.242,87 R$ 56,07
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20 Artífice de Mecânica
(Eletricista de Auto) 02 R$ 2.242,87 R$ 56,07

21 Auxiliar de Artífice de 
Mecânicas (borracheiro) 02 R$ 1.594,12 R$ 39,85

22 Auxiliar de Artífice de 
Mecânicas (lubrificador) 02 R$ 1.594,12 R$ 39,85

23 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos (Servente) 104 R$ 1.594,12 R$ 39,85
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ANEXO “D”
INSTRUÇÕES PARA PRENCHIMENTO E IMPRESSÃO DA GRU

Para efetuar o pagamento da Taxa de inscrição entrar no endereço eletrônico:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp

Preencher os campos UG, Gestão e Recolhimento Código, conforme modelo abaixo e teclar no campo 
avançar, sendo que os campos Nome da Unidade e Descrição do Recolhimento serão inseridos 
automaticamente após a digitação do Campo UG e Recolhimento Código. 

UG (*) Gestão (*) Nome da Unidade

Recolhimento
Código (*) Descrição do Recolhimento

    

Após os procedimentos acima aparecerá a seguinte tela:

Unidade Favorecida
Código 167157 
Gestão 00001  
Nome da Unidade 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 

Recolhimento
Código 22690-4 
Descrição EXERCI/FUNDO-OUT SERV ADMINISTRATIVOS 

Número de Referência 

Competência (mm/aaaa) Vencimento (dd/mm/aaaa)

CNPJ ou CPF
do contribuinte (*) Nome do Contribuinte / Recolhedor (*) 

(=)Valor Principal (*) 

(-)Descontos/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Juros/Encargos

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Total (*) 

Selecione uma opção de geração: 
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-  Selecionando a opção de geração em PDF, para visualizar a guia, você necessitará de um programa específico para 
arquivos .'pdf'.

-  Caso não possua, clique na imagem  para instalá-lo. 
     

- No campo Número de Referência digitar o mês em que está sendo pago a GRU, devendo ter relação 
com o período em que serão efetuados a Inscrição para seleção, conforme modelo acima;

- No campo  Competência (mm/aaaa)  digitar o mês em que está sendo Pago a GRU, devendo ter 
relação com o período em que serão efetuados a Inscrição para seleção, conforme modelo acima;

- No campo Vencimento (dd/mm/aaaa) digitar a data de pagamento da GRU, devendo ser a mesma a 
data de emissão da GRU e dentro do período estipulado para a inscrição para seleção conforme modelo 
acima;

- No campo CPF do Contribuinte digitar o CPF do candidato, conforme modelo acima;

- No campo  Nome do Contribuinte / Recolhedor  digitar o nome do candidato, conforme modelo 
acima;

- Nos campos Valor Principal e Valor Total digitar o valor da taxa de inscrição para seleção;

- Nos campos  Descontos/Abatimentos, Outras Deduções, Mora/Multa, Juros/Encargos e Outros 
Acréscimos  não há necessidade de preenchimento; e 

- Após todos esses procedimentos teclar o campo emitir GRU e imprimir a GRU para pagamento nas 
agências do Banco do Brasil.
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