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  Ensino Superior Completo em Ciências        
  Econômicas ou Ciências Contábeis ou         
  Administração de Empresas. Curso de         
  Especialização (360 horas) em Finanças ou        
  Controladoria, ou Administração Financeira,         
ESPECIALISTA ou Contabilidade, ou Relações com         
ECONÔMICO Investidores, ou áreas correlatas. Registro  6.154,00 2 São Paulo São Paulo
FINANCEIRO em Conselho de Classe.        
  Disponibilidade para viagens eventuais.        
  Desejável: Bom conhecimento como usuário        
  de programas de texto e planilhas de cálculo        
  utilizados em sistemas informatizados.        
  Conhecimento da língua inglesa escrita e falada.        

CARGOS REQUISITOS SALÁRIOS  R$ Nº DE VAGAS LOCAL DE  TRABALHO LOCAL DE  PROVAS

  Ensino Superior Completo em Ciências         
  Contábeis. Curso de Especialização(360 horas)        
  em Finanças ou Administração Financeira, ou        
ESPECIALISTA Controladoria, ou Contabilidade, ou Relações        
ECONÔMICO  com Investidores, ou áreas correlatas.  6.154,00 1 São Paulo São Paulo
FINANCEIRO Registro em Conselho de Classe.        
(Contabilidade) Disponibilidade para viagens eventuais.        
  Desejável: Bom conhecimento como usuário        
  de programas de texto e planilhas de cálculo        
  utilizados em sistemas informatizados.        
  Conhecimento da língua inglesa escrita e falada.        
  Ensino Superior Completo em Ciências        
  Econômicas ou Ciências Contábeis ou         
  Administração de Empresas. Curso de         
  Especialização (360 horas) em Finanças ou        
  Administração Financeira, ou Controladoria,        
ESPECIALISTA ou Contabilidade, ou Relações com         
ECONÔMICO Investidores, ou áreas correlatas. Registro        
FINANCEIRO  em Conselho de Classe. 6.154,00 1 São Paulo São Paulo
( Relações com  Fluência no Idioma Inglês comprovada por        
Investidores) Certificado TOEIC (pontuação mínima de         
  785 pontos) ou TOEFL IBT (pontuação        
   mínima de 87 pontos)        
  Desejável: Bom conhecimento no Idioma        
  Espanhol. Conhecimento da Legislação         
  Societária, Contábil e das normas emanadas        
  da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).        
  Ensino Superior em Engenharia Elétrica ou         
  Mecânica.Curso de Especialização(360 horas)        
  em Logística, com ênfase na área de Gestão         
ESPECIALISTA EM de Estoques e Classificação de Materiais.        
SUPRIMENTOS Registro em Conselho de Classe. 6.154,00 1 São Paulo São Paulo
  Conhecimento da Lei das Licitações 8.666/93,        
  do Pregão 10520/02 e do Regulamento de         
  Pregão da Cesp (disponível no site da Cesp)        
  Ensino Superior Completo em        
MÉDICO DO   Medicina e Título de  3.419,90      
TRABALHO Médico do Trabalho registrado no CRM. (120 horas/ 1 São Paulo São Paulo
  Disponibilidade para viagens eventuais.  mês)      

* Observação: NR-10 - Norma Regulamentadora nº 10 do Ministério do Trabalho -

Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. É a norma que estabelece os requisitos e as
condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de
forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta, ou indiretamente, interajam em instalações
elétricas e serviços de eletricidade.
Consultar: www.mte.gov.br (portarias/2004/portaria 598)

Anexo II – Descrição de Cargos

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS - 1 VAGA

Executar atividades auxiliares na área de atuação, digitando, classificando e ar-
quivando documentos em geral e efetuando controles administrativos por meio 
de processos e rotinas estabelecidas; Auxiliar na execução de serviços de folha 
de pagamento, quadro e cadastro de pessoal, relações trabalhistas, programas 
de benefícios, programas de treinamento, desenvolvimento e acompanhamen-
to funcional, e outros atinentes à administração e desenvolvimento da área de 
recursos humanos da Companhia.

ELETRICISTA I - 9 VAGAS

Prestar serviços de eletricidade nas instalações da empresa; Efetuar manuten-
ções preventivas e corretivas em transformadores, equipamentos de subesta-
ção, retificadores, sistema de ar comprimido, e motores em geral; Efetuar ins-
peção em equipamentos elétricos, de eclusa, geradores, órgãos de descarga, 
transformadores, subestações e serviços auxiliares da Usina; Realizar serviços 
de eletricidade em geral, tanto relativos a montagens e desmontagens de siste-
mas elétricos de bombas hidráulicas e painéis de comando; Executar atividades 
que envolvem esforço físico/mental, visual/auditivo, trabalho em altura e deslo-
camentos a pé em áreas consideradas zona de risco (NR-10).

MECÂNICO - 10 VAGAS

Executar serviços de mecânica, referente à instalação e montagem de equipa-
mentos de usinas; Efetuar manutenções preventivas e corretivas em grupos de 
geradores principal e auxiliar, comportas, eclusas, exaustores, sistemas de refri-
geração, bombas, e motores em geral; Inspecionar a lubrificação dos sistemas 
mecânicos das usinas; Processar testes e medições de rendimento de equipa-
mentos mecânicos; Retificar ou usinar peças e componentes. Executar ativida-
des que envolvem esforço físico/mental, visual/auditivo. Trabalho em altura e 
deslocamentos a pé em áreas consideradas zona de risco (NR-10).

SECRETÁRIA - 21 VAGAS

Controlar agendas e compromissos do superior imediato; Selecionar correspon-
dências. Interpretar, sintetizar e encaminhar textos e documentos; Controlar e 
acompanhar o andamento de expedientes; Redigir, digitar e preparar textos e 
apresentações; Preparar infra-estrutura de reuniões e de recepção; Coordenar 
serviços de auxiliares e outros; Conhecer e agir segundo protocolos relativos à 
profissão e ambiente empresarial.

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO - (Biblioteconomia) 01 VAGA

Atuar em atividades de apoio administrativo, instruindo e acompanhando a exe-
cução de serviços diversos, tais como: emitir correspondências, arquivar docu-
mentos, redigir e despachar correspondências, memorandos e etc.; Prestar ser-
viços de organização de arquivos de processo, utilizando princípios e técnicas 
de aquisição, tombamento, representação descritiva, representação temática, 
localização, conservação de materiais, inserção de dados em bases impressas 
ou eletrônicas e preparo físico dos materiais para circulação.

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO - 09 VAGAS

Participar no desenvolvimento dos serviços administrativos da área, acompa-
nhando a execução dos mesmos, efetuando a triagem de documentos e reda-
ções de caráter rotineiro; Realizar serviços de estatística, efetuando cálculos di-
versos, elaborando quadros demonstrativos, gráficos, relatórios, etc., para fins 
de maximização dos trâmites burocráticos da área; Atuar em atividades de apoio 
administrativo.

TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO - 2 VAGAS

Prestar serviços técnicos em trabalhos e programas de comunicação da compa-
nhia, participando da produção e edição de material jornalístico em diferentes 
mídias; Atuar na produção de projetos e materiais para a participação da empre-
sa em congressos, seminários e exposições; Participar da seleção e produção 
de material promocional; Apoiar a produção de material fotográfico, de material 
para a web e de material de vídeo; Colaborar no desenvolvimento e implantação 
de campanhas de comunicação.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - (Sistemas) 2 VAGAS

Aplicar Lógica de Programação para VB/Java/Asp e Visual Studio. Net; Criar 
tabelas, visões, relacionamentos e stored-procedures em Oracle e SQL-Server; 
Interpretar documentação de sistemas; Instalar e configurar aplicativos nas esta-
ções de trabalhos; Configurar sistema operacional nas estações de trabalho, no 
tocante às Opções Regionais do Windows (data, hora, moeda, idioma), criação 
de ODBCs e instalação do framework Net; Participar no Desenvolvimento de 
softwares, no ambiente Windows ou Web, para as qualquer área da empresa, 
de acordo com as definições do Coordenador do Projeto; Realizar manutenções 
corretivas e implementações nos softwares homologados mediante demanda.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - (Redes) 1 VAGA

Instalar e Configurar sistema Operacional Windows Server e Linux; Configurar 
Rede TCP/IP; Realizar Manutenção de Hardware; Instalar aplicativos desenvolvi-
dos em VB e VB. Net; Preparar, instalar e manter cabeamento de rede Ethernet 
(UTP e fibra ótica); e organizar racks de rede; Instalar e certificar o funcionamen-
to de pontos de rede; Operar o software de controle do cabeamento estruturado; 
Executar fusões e emendas em fibra ótica; Efetuar transferência de ramais tele-
fônicos; Realizar testes e aferir funcionamento de nobreaks, grupos geradores, 
ar-condicionado e Sistemas de Segurança (detecção e alarme de incêndio).

TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE - 3 VAGAS

Prestar serviços técnicos de conservação do meio ambiente, realizando a ma-
nutenção preventiva e corretiva das condições salutares à existência de peixes 

nas proximidades das barragens da Companhia, pesquisando e levantando in-
formações sobre fauna, flora, cadastramento de propriedades rurais, Controlar e 
manejar a reprodução em cativeiro de espécies de fauna e flora, florestamento, 
reflorestamento e paisagismo, mantidos pela Companhia.

TÉCNICO DE OBRAS - 5 VAGAS

Atuar especificamente em frentes de obras mantidas pela Companhia e/ou co-
mandadas por Empreiteiras como: construção de barragens, eclusas e estradas 
de acesso, levantamentos topográficos, acompanhamentos e fiscalizações da 
qualidade dos serviços, para fins de garantia das condições estabelecidas nas 
contratações de obras; Inspecionar e controlar visualmente e/ou através de ins-
trumentos de auscultação as estruturas existentes; Prestar apoio técnico funcio-
nal aos ensaios e testes executados no laboratório.

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS - (Administração) 2 VAGAS

Executar atividades relativas às rotinas de pessoal, contratações, controle de 
freqüência, benefícios, folha de pagamento, férias, encargos sociais, rescisões e 
atendimento de pessoal; Controlar o fornecimento de Auxilio alimentação e Vale 
Transporte; Elaborar e manter atualizado o Perfil Profissiográfico Previdenciá-
rio – PPP; Manter atualizado o cadastro de pessoal em sistemas informatizado.

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS - (Treinamento) 3 VAGAS

Participar dos trabalhos de levantamento de necessidades de treinamento, bem 
como dos programas de treinamento/desenvolvimento funcional e organiza-
cional; Manter atualizado o cadastro dos empregados treinados; Participar da 
administração dos programas de estágios profissionalizantes e de aprendizes, 
Ministrar cursos de treinamento proporcionados pela Companhia, conforme 
metodologia e objetivos preestabelecidos, Participar na coleta e pesquisa de 
material didático a ser utilizado nos cursos de treinamento, para fins de apri-
moramento e adequação da mão-de-obra da Companhia a suas reais necessi-
dades; Controlar a utilização de equipamentos diversos; Apresentar sugestões 
para melhoria dos programas de aulas, apostilas e testes, assim como painéis 
de uso didático pedagógico.

TÉCNICO DE SUPRIMENTOS - 2 VAGAS

Atuar nas atividades de suprimentos, abrangendo processos licitatórios, nor-
mas e leis regulatórias, compras, planejamento, administração de materiais com 
ênfase em especificação e classificação de materiais, codificação, gestão de es-
toques, almoxarifados, alienação, transporte e distribuição; Prestar apoio no de-
senvolvimento dos processos licitatórios de compras e materiais e serviços, na 
montagem e elaboração dos processos com base nas Leis de Licitações 8.666/93 
e do Pregão nº 10.520/02; Classificar e especificar materiais para cadastramen-
to, enquadrando nos padrões existentes e determinando as embalagens e as 
unidades de movimentações a serem catalogadas; Efetuar cálculos dos custos 
logísticos agregados às atividades de suprimentos e sua tabulação e demonstra-
ção por meio de gráficos e relatórios; Preparar a documentação, para seleção e 
cadastramento de fornecedores de materiais e serviços, no que tange os aspec-
tos de qualificação técnica, habilitação fiscal, financeira e jurídica.

TÉCNICO ECONÔMICO - FINANCEIRO - 5 VAGAS

Prestar serviços técnicos à administração econômico-financeira da companhia, 
atuando na liquidação de compromissos financeiros, controlando os valores a 
receber e a pagar, serviços e organização da documentação comercial, fiscal e 
tributária; Efetuar registros financeiros diversos; Realizar controles orçamentá-
rios; Coletar e preparar as informações financeiras para elaboração de relató-
rios; Acompanhar o mercado de capitais, a legislação societária, as normas do 
setor elétrico e da Comissão de Valores Mobiliários.

TÉCNICO DE CONTABILIDADE - 2 VAGAS

Prestar serviços inerentes à contabilidade, no que se referem a classificações, 
registros e lançamentos contábeis, conciliações bancárias, balancetes mensais, 
contabilizações diversas, etc.; Elaborar relatórios demonstrativos e explicativos 
dessas análises e acompanhar o processamento dos mesmos, conferindo cál-
culos diversos, de modo a propiciar a obtenção dos resultados almejados pelas 
áreas de Contabilidade.

TÉCNICO DE ELETRICIDADE - 1 VAGA

Efetuar coleta de dados mensais de medição de energia elétrica das unidades 
geradoras das usinas; Aplicar os Procedimentos de Comercialização da CCEE, se 
for o caso; Manter atualizado o Cadastro dos Ativos sempre que houver a subs-
tituição de equipamentos (TI’s) e medidores; Acompanhar e avaliar o envio dos 
dados de medição diários ao Sistema de Coleta de dados de Energia - SCDE, da 
CCEE; Atualizar o banco de dados de medição do SINERCOM; Coletar e tabular 
as leituras dos medidores de energia relativos aos pontos de medição que aten-
dem os Serviços Auxiliares das Usinas; Preparar os relatórios finais de Geração 
de Energia e Consumo dos Serviços Auxiliares das Usinas.

TÉCNICO DE ELETRICIDADE - (Manutenção) 5 VAGAS

Participar e/ou realizar estudos de desenvolvimento de projetos técnicos e 
pesquisas tecnológicas; Coordenar, orientar e treinar equipes de eletricistas 
na execução dos serviços de instalação, montagem, manutenção e reparo de 
equipamentos; Operar equipamentos e instalações; Executar inspeções e en-
saios de equipamentos e materiais; Organizar documentação técnica; Elaborar 
cronogramas, relatórios e orçamentos; Aferir e ensaiar instrumentos; Fiscalizar 
serviços técnicos; Vistoriar equipamentos e instalações; Controlar a qualidade 
técnica dos serviços executados. Executar atividades que envolvem esforço fí-
sico/mental, visual/auditivo, trabalho em altura e deslocamentos a pé em áreas 
consideradas zona de risco (NR-10).

TÉCNICO DE ELETRÔNICA - 4 VAGAS

Participar e/ou realizar estudos de desenvolvimento de projetos técnicos e 
pesquisas tecnológicas; Coordenar, orientar e treinar equipe de execução dos 
serviços de instalação, montagem, manutenção e reparo de equipamentos; 
Operar equipamentos e instalações; Executar inspeções e ensaios de equipa-
mentos e materiais; Organizar documentação técnica; Elaborar cronogramas, 
relatórios e orçamentos; Aferir e ensaiar instrumentos; Fiscalizar serviços téc-
nicos; Vistoriar equipamentos e instalações; Controlar a qualidade técnica dos 
serviços executados; Executar atividades que envolvem esforço físico/mental, 
visual/auditivo, trabalho em altura e deslocamentos a pé em áreas considera-
das zona de risco (NR-10).

TÉCNICO DE MECÂNICA - 3 VAGAS

Participar e/ou realizar estudos de desenvolvimento de projetos técnico e 
pesquisas tecnológicas; Coordenar e orientar execução dos serviços de ma-
nutenção de equipamentos e instalações; Executar e acompanhar equipe para 
instalação, montagem, e reparo em equipamentos eletro-mecânico; Orientar 
e treinar equipe de execução de manutenção; Operar equipamentos e insta-
lações; Executar inspeções e ensaios de equipamentos e materiais; Elaborar 
desenho técnico e organizar documentação técnica; Elaborar cronogramas, 
relatórios e orçamentos; Aferir e ensaiar instrumentos; Fiscalizar serviços téc-
nicos; Vistoriar equipamentos e instalações; Executar o controle técnico de 
qualidade; Executar atividades que envolvem esforço físico/mental, visual/au-
ditivo, trabalho em altura e deslocamentos a pé em áreas consideradas zona 
de risco (NR-10).

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 2 VAGAS

Informar, os empregados, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes 
nos ambientes de trabalho, bem como no exercício de suas atividades; Estudar 
os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de aci-
dentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes 
ambientais agressivos ao trabalhador; Executar os procedimentos de seguran-
ça e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados; Executar programas 
de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e dos ambientes 
de trabalho; Promover e/ou participar de debates, encontros, campanhas, se-
minários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem 
didática e pedagógica para divulgar as normas de segurança e higiene do tra-
balho; Inspecionar, periodicamente, os equipamentos de proteção contra incên-
dio; Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho, previstos na legislação ou 
constantes em contratos de prestação de serviço; Levantar e estudar os dados 
estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcu-
lar a freqüência e a gravidade destes; Elaborar normas, regulamentos e outros 
dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; 
seus riscos específicos; Colaborar com os órgãos e entidades ligados a preven-
ção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho.

OPERADOR DE SUBESTAÇÃO E USINA - 36 VAGAS

Participar dos serviços de operação do sistema elétrico, operando painéis de 
controle geral de geração e transmissão de energia elétrica e operação de 
eclusa, supervisionando e/ou executando o controle de carga e respectivos 
registros marcadores; Elaborar relatórios de operação do sistema; Efetuar ma-
nobras e inspeções de pátio, isolando equipamentos e providenciando reparos, 
quando necessários; Efetuar manutenção rotineira conforme estabelecida em 
instrução: Inspecionar os equipamentos/instalações registrando anomalias em 
software especifico; Cumprir e fazer cumprir as instruções e normas de proce-
dimentos de Segurança e da Operação do Sistema; Executar atividades que 
envolvem esforço físico/mental, visual/auditivo, trabalho em altura e desloca-
mentos a pé em áreas consideradas zona de risco (NR-10).

ADVOGADO I - 4 VAGAS

Atuar no acompanhamento de processos judiciais e administrativos de toda e 
qualquer natureza, no âmbito do poder judiciário e da administração pública. 
Atuar como consultor jurídico da empresa, orientando e propondo soluções 
aos problemas apresentados.

ADVOGADO ESPECIALISTA - (Processo Civil) 3 VAGAS

Atuar no acompanhamento de processos judiciais e administrativos de maior 
complexidade no tocante a questões de ordem processual, de toda e qualquer 
natureza, no âmbito do poder judiciário e órgãos da administração pública, 
bem como analisar questões de ordem processual complexas e atuar como 
consultor jurídico da Empresa orientando e propondo, com a elaboração de 
pareceres, soluções aos problemas apresentados.

ADVOGADO ESPECIALISTA - (Direito Administrativo) 1 VAGA

Atuar como consultor jurídico da Empresa orientando e propondo, com a ela-
boração de pareceres, soluções aos problemas apresentados, notadamente os 
relacionados à área do Direito Administrativo e do Setor Regulatório de Ener-
gia Elétrica, bem como atuar no acompanhamento de processos judiciais e 
administrativos de toda e qualquer natureza, no âmbito do poder judiciário e 
órgãos da administração pública

ADVOGADO ESPECIALISTA - (Direito Societário) 1 VAGA

Atuar como consultor jurídico da Empresa orientando e propondo, com a ela-
boração de pareceres, soluções aos problemas apresentados, notadamente os 
relacionados à área do Direito Societário e do Direito Tributário, bem como 
atuar no acompanhamento de processos judiciais e administrativos de toda e 
qualquer natureza, no âmbito do poder judiciário e órgãos da administração 
pública.

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO - 9 VAGAS

Atuar na realização de serviços administrativos afetos à área, elaborando nor-
mas e rotinas burocráticas, analisando o teor da correspondência ou processos 
em tramitação, redigindo cartas e relatórios, visando à racionalização, aplica-
ção, produtividade eficiência dos trabalhos da área; Atuar na análise e elabo-
ração de instrumentos normativos afetos à empresa; Elaborar estudos com-
parativos, tabelas e gráficos demonstrativos, elaborar relatórios específicos; 
Contatar órgãos e entidades externas pertinentes à sua área de atuação; De-
senvolver pareceres e análises para subsidiar tomadas de decisões; Coordenar 
trabalhos específicos da área, atuando com as demais áreas da empresa, ou;

Conhecer as regras e procedimentos de comercialização do setor elétrico na-
cional. Analisar os processos de compra e venda de energia existente no mer-
cado. Desenvolver planilhas de controle e estratégia de compra e venda de 
energia; Aplicar a legislação especifica do setor elétrico; no que tange a comer-
cialização de energia elétrica; Estudar e compreender os atos regulatórios, as 
regras e os procedimentos de mercado, com o intuito de elaborar e administrar 
contratos de compra e venda de energia elétrica e de usos do sistema de trans-
missão; Acompanhar leilão de comercialização de energia.

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO - 2 VAGAS

Atuar em serviços de planejamento e desenvolvimento de programas de co-
municação da companhia, executando trabalhos referentes à produção de 
material jornalístico para diferentes mídias, comunicados e programas entre 
outras ações; Atuar nas atividades atinentes a jornalismo e atendimento à 
imprensa participando dos programas de divulgação e eventos, assim como 
prestar assistência durante o acontecimento dos mesmos; Prestar serviços de 
assessoria de imprensa à diretoria e outros executivos e empregados; Preparar 
textos de relatórios técnicos informativos e materiais para apoio técnico de 
executivos; Cobrir eventos internos e externos; Elaborar pautas e roteiros; De-
senvolver projetos jornalísticos de amplitude geral ou específica.

ANALISTA DE INFORMÁTICA - (Redes) 1 VAGA

Instalar e Configurar Sistema Operacional Windows Server, e Linux; Progra-
mação: Visual Basic/Delphi/Java/Asp e.net; Instalar e Configurar Rede TCP/IP; 
Elaborar Projeto de Arquitetura de sistemas; Configura IIS – Internet Informa-
tion Service; Avaliar viabilidade de novos sistemas na infra-estrutura existente; 
Instalar e configurar equipamentos de redes como switches e roteadores; Ins-
talar, configurar e manter serviços de Lotus Notes, DNS, DHCP, Proxy Correio 
Eletrônico, firewall, Servidor de Arquivos, AD, WSUS; Mapear Rede; Elaborar 
projetos de cabeamento estruturado; Planejar a instalação de infra-estrutura 
de redes.

ANALISTA DE INFORMÁTICA - (Banco de Dados) 1 VAGA

Instalar e configurar Sistema Operacional Windows Server, Linux e Solaris; 
Aplicar Lógica de Programação; Usar Linguagem SQL para Oracle e Server; 
Programar em V B/Delphi/Java/Asp e.net; Instalar e configurar SGBD Oracle e 
SQL-Server; Criar stored procedures para Oracle e Server; Configurar IIS – In-
ternet Information Service; Planejar e criar Banco de Dados; Analisar o modelo 
de dados; Gerenciar estruturas físicas; Gerenciar segurança; Backup e recu-
peração; Avaliar viabilidade de novos sistemas na infra-estrutura existente; 
Desenvolver rotinas em batchs, shells e scripts; Instalar e configurar equipa-
mentos de redes como switches e roteadores; Instalar e configurar serviços de 
Lotus Notes, DNS, DHCP, Proxy Correio Eletrônico, firewall, Servidor de Arqui-
vos, AD, WSUS; Mapear Rede.

ANALISTA DE INFORMÁTICA - (Sistemas) 1 VAGA
Aplicar metodologias de análise de sistemas; Utilizar lógica de programação 
para VB/Asp e Visual Studio. net; Elaborar documentação de sistemas; Analisar 
e criar modelo de entidade de relacionamento, utilizando técnicas de norma-
lização; Criar tabelas, visões, relacionamentos, stored-procedures, gatilhos, 
usuários e jobs em Oracle e SQL-Server; Analisar e desenvolver softwares, no 
ambiente Windows ou Web, para as qualquer área da empresa; Analisar e rea-
lizar manutenções corretivas e implementações nos softwares.

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - (Flora) 1 VAGA

Participar do planejamento de uso e conservação do solo e flora nativa nas 
áreas de influência direta dos reservatórios; Participar do desenvolvimento de 
programas de manejo de flora (produção de mudas, implantação e manuten-
ção de reflorestamento); Participar do desenvolvimento de Sistemas de Gestão 

continuação

continua continua

continuação


