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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE FUNÇÕES VAGAS DA ESTRADA DE FERRO 
PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE 

EDITAL Nº 002/2008 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2008 DE CONCURSO PÚBLI CO,  

 CHAMAMENTO DE CANDIDATOS E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇ ÕES 

 
 
 
O Diretor Presidente da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, no uso de 

suas atribuições legais, em cumprimento à decisão liminar exarada no processo nº 2008.70.00.016164-1/PR, 
que tramita pela 2ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, TORNA PÚBLICA : 

 
I - A RETIFICAÇÃO  do Edital n. 001/2008 de Concurso Público, publicado no site www.cops.uel.br no dia 

22/08/2008, para alterar a nomenclatura das Funções, a Atribuição Sumária/Salário e os Requisitos das 
funções publicizadas, conforme decisão judicial proferida nos autos nº 2008.70.00.016164-1, da 2ª Vara 
Federal de Curitiba, a requerimento do CRA/ Conselho Regional de Administração, no item 2.7 do 
referido Edital, a seguir relacionadas:  

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

Funções Vagas Atribuição Sumária / Salário Requisitos Local da  
Vaga 

Assistente 
Administrativo 01 

Coordenar, orientar e executar 
serviços na área de faturamento 
e apoiar outras atividades 
administrativas da empresa. 
Salário Inicial: R$ 1.120,00. 

Curso de graduação em 
Administração de Empresas e 
inscrição no CRA/Conselho 
Regional de Administração. 
Experiência profissional mínima de 
06 (seis) meses na função, em 
empresas de transporte. 

Guarapuava 

Assistente 
Administrativo 04 

Coordenar, orientar e executar 
serviços na área de faturamento 
e apoiar outras atividades 
administrativas da empresa. 
Salário Inicial: R$ 1.120,00. 

Curso de Graduação em 
Administração de Empresas e 
inscrição No CRA/Conselho 
Regional de Administração. 
Experiência profissional mínima de 
06 (seis) meses na função, em 
empresas de transporte. 

Curitiba 

Assistente 
Administrativo 03 

Coordenar, orientar e executar 
serviços na área de faturamento 
e apoiar outras atividades 
administrativas da empresa. 
Salário Inicial: R$ 1.120,00. 

Curso de Graduação em 
Administração de Empresas e 
inscrição No CRA/Conselho 
Regional de Administração. 
Experiência profissional mínima de 
06 (seis) meses na função, em 
empresas de transporte. 

Cascavel 

Assistente 
Administrativo 01* 

Coordenar, orientar e executar 
serviços na área de faturamento 
e apoiar outras atividades 
administrativas da empresa. 
Salário Inicial: R$ 1.120,00. 

Curso de Graduação em 
Administração de Empresas e 
inscrição No CRA/ Conselho 
Regional de Administração. 
Experiência profissional mínima de 
06 (seis) meses na função, em 
empresas de transporte. 

Cascavel 
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Assistente 
Administrativo 01** 

Coordenar, orientar e executar 
serviços na área de faturamento 
e apoiar outras atividades 
administrativas da empresa. 
Salário Inicial: R$ 1.120,00. 

Curso de Graduação em 
Administração de Empresas e 
inscrição No CRA/Conselho 
Regional de Administração. 
Experiência profissional mínima de 
06 (seis) meses na função, em 
empresas de transporte. 

Cascavel 

Supervisor 
Administrativo 01 

Coordenar, orientar e executar 
serviços inerentes às atividades 
operacionais da empresa  
Salário Inicial: R$ 1.680,00. 

Curso de Graduação em 
Administração de Empresas e 
inscrição no CRA/Conselho de 
Administração de Empresas. 
Experiência profissional mínima de 
06 (seis) meses na função. 

Curitiba 

Supervisor de 
Recursos 
Humanos 

01 

Coordenar, orientar e executar 
serviços inerentes às atividades 
operacionais da empresa  
Salário Inicial: R$ 2.184,00. 

Curso de Graduação em 
Administração de Empresas e 
inscrição no CRA/Conselho de 
Administração de Empresas. 
Experiência profissional mínima de 
06 (seis) meses na função. 
Conhecimento em Recursos 
Humanos. 

Cascavel 

 

* - Vagas reservadas a candidato afro-descendente 
** - Vagas reservadas a candidato portador de necessidades especiais 
 
 
II – A ABERTURA DE PRAZO para que os candidatos inscritos para as Funções descritas no item I deste 

Edital e que não detêm diploma de graduação em Administração de Empresas e inscrição no 
CRA/Conselho Regional de Administração, solicitem a devolução do valor pago pela inscrição no 
concurso público, o que implicará em renúncia expressa de todo e quaisquer efeitos decorrentes da 
inscrição efetuada. 

 
 
III –  Os requerimentos para os fins previstos no item II deste Edital devem ser formulados até as 23h do dia 

25 de setembro de 2008, à Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS/UEL, por meio do site 
www.cops.uel.br, onde existirá um link para essa finalidade.  

 
 
IV – A RETIFICAÇÃO  do Edital nº 001/2008 de Concurso Público, publicado no site www.cops.uel.br no 

dia 22/08/2008, para alterar a nomenclatura das Funções, a Atribuição Sumária/Salário e os Requisitos 
das funções publicizadas no item 2.7 do referido Edital, a seguir relacionadas:  

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/TÉCNICO 

Funções Vagas Atribuição Sumária / Salário Requisitos Local da 
Vaga 

Supervisor de 
Produção I 

01 

Coordenar, controlar e 
inspecionar os serviços de 
manutenção nos terminais. 
Salário Inicial: R$ 1.500,00. 

Ensino médio completo. 
Experiência profissional 
mínima de 06 (seis) meses na 
função de Operador de 
Produção ou de 06 (seis) meses 
na função de Supervisor de 
Produção. 

Cascavel 
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Supervisor de 
Produção III 02 

Coordenar, controlar e 
inspecionar os serviços de carga 
e descarga nos terminais. 
Salário Inicial: R$ 1.140,00. 

Ensino médio completo. 
Experiência profissional 
mínima de 06 (seis) meses na 
função de Operador de 
Produção e de 06 (seis) meses 
na função de Supervisor de 
Produção. 

Cascavel 

Técnico de 
Segurança do 

Trabalho 
01 

Executar atividades no campo da 
segurança e higiene do trabalho. 
Salário Inicial: R$ 1.050,00. 

Ensino médio completo e curso 
profissionalizante de Técnico 
de Segurança do Trabalho. 
Registro no Ministério do 
Trabalho. Experiência 
profissional mínima de 06 (seis) 
meses na função. 

Cascavel 

 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Funções Vagas Atribuição Sumária / Salário Requisitos Local da 
Vaga 

Operador de 
Balança 04 

Operar balança ferroviária 
efetuando o carregamento nos 
vagões. Operar balanças. Efetuar 
a pesagem dos caminhões vazios 
após a descarga. Alimentar o 
sistema informatizado com o 
número da nota fiscal e balança. 
Salário Inicial: R$ 684,00. 

Ensino fundamental completo. 
Experiência profissional 
mínima de 06 (seis) meses na 
função. 

Cascavel 

 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª série concluída) 

Funções Vagas Atribuição Sumária / Salário Requisitos Local da  
Vaga 

Auxiliar de 
Produção 

05 

Efetuar serviços gerais, tais 
como: carga e descarga de 
vagões e caminhões, serviço de 
malote interno, limpeza, etc. 
Salário Inicial: R$ 548,00. 

Ensino fundamental incompleto. 
Experiência profissional mínima 
de 06 (seis) meses na função. 

Cascavel 

Auxiliar de 
Produção 

01* 

Efetuar serviços gerais, tais 
como: carga e descarga de 
vagões e caminhões, serviço de 
malote interno, limpeza, etc. 
Salário Inicial: R$ 548,00. 

Ensino fundamental incompleto.  
Experiência profissional mínima 
de 06 (seis) meses na função. 

Cascavel 

Operador de 
Máquinas 
Especiais 

(Tombador) 

03 

Operar tombador. Recepcionar 
os caminhões para descarga 
orientando com relação ao 
posicionamento. Efetuar 
limpeza da moega após a 
descarga. Efetuar a lubrificação 
do equipamento. 
Salário Inicial: R$ 684,00. 

Ensino fundamental incompleto. 
Conhecimentos básicos em 
mecânica, eletricidade e 
eletrônica.. Experiência 
profissional mínima de 06 (seis) 
meses na função. 

Cascavel 

 

* Vagas reservadas a candidato afro-descendente  
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V – A RETIFICAÇÃO da carga horária da Função de Comunicador Social – Jornalismo de 40 (quarenta) 

para 25 (vinte e cinco) horas semanais e o salário inicial para R$ 1.832,79 (hum mil, oitocentos e trinta 
e dois reais e setenta e nove centavos). 

 
VI – Alterar a nomenclatura da função de Assistente Técnico de Contabilidade para Assistente Contábil I. 
 
VII  – Para o cargo de Assistente Contábil II, o requisito passa a ser: “Ter cursado ou estar Cursando Curso 

de Graduação em Ciências Contábeis. Experiência profissional mínima de 06 (seis) meses na função, 
em empresas de transporte.” 

 
VIII  – A PRORROGAÇÃO das inscrições para todas as funções até as 23h do dia 25 de setembro de 

2008, somente via internet, no site www.cops.uel.br e pagamento da taxa de inscrição até o dia 26 de 
setembro de 2008, em qualquer agência bancária credenciada, durante o horário regular de 
atendimento bancário, mediante a apresentação do boleto bancário, observado os procedimentos 
estabelecidos no item 5 do Edital nº 001/2008. 

 
Curitiba, 18 de setembro de 2008. 

 
 
 

SAMUEL GOMES 
DIRETOR-PRESIDENTE DA FERROESTE 

 
 

 


