
 
 
ANEXO I 
 
EDITAL Nº 001/2009 - CONCURSO PÚBLICO  
 

NÚMERO DE 
VAGAS 

REGIONAL 
(LOCALIDADE) CONCURSO CARGO 

Porto 
Alegre 

Candiota 

Carga 
Horária 

Semanal

Salário 
R$ 

Requisito/ 
Escolarização  

Descrição Sumária de Atividades 
(atribuições do cargo)  

 

NÍVEL MÉDIO 

C. 1 Assistente 
Administrativo 

Cadastro 
Reserva - 

44h 821,09 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Médio Executar serviços de digitação, arquivo e 
protocolo de correspondência; efetuar 
cálculos simples e redigir documentos 
diversos; controlar, registrar, coletar e 
pesquisar dados; preencher formulários; 
pesquisar preços, comprar e controlar 
materiais; operar microcomputadores, 
terminais, centrais telefônicas, 
copiadoras e aparelhos de fax; 
acompanhar a execução do orçamento 
da unidade e a legislação específica; 
examinar e analisar processos e 
expedientes, emitir pareceres; controlar 
e elaborar minutas de contratos e editais; 
executar serviços de tesouraria; fazer 
contatos internos e externos à 
Companhia, para solucionar assuntos 
relativos ao seu trabalho. 

C. 2 Assistente Técnico - Cadastro 
Reserva 

44h 821,09 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Médio Operar usinas, máquinas e 
equipamentos; efetuar serviços de 
manutenção em veículos e 
equipamentos; executar atividades de 
laboratório; realizar atividades de 
armazenagem, inspecionar e controlar 
materiais, executar serviços de 
eletrônica, instrumentação, 
telecomunicações, eletricidade e 
mecânica de equipamentos; efetuar 
montagens e prestar serviços auxiliares 
de eletromecânica; inspecionar serviços 
e equipamentos; elaborar cálculos 
topográficos e desenhos técnicos; 
prestar suporte de informática.  

C. 3  Assistente 
Técnico/Soldador - Cadastro 

Reserva 

44h 821,09 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Médio e 
Curso de 
Qualificação em 
Solda – pelo 
SENAI ou 
instituição 
reconhecida pelo 
MEC 

 
Efetuar serviços de manutenção em 
equipamentos; executar serviços de 
solda, executar serviços de corte, 
inspecionar e controlar materiais, efetuar 
montagens, inspecionar serviços e 
equipamentos; elaborar cálculos e 
desenhos técnicos.  

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

C. 4 Técnico Industrial - 
Eletrônica - Cadastro 

Reserva 

44h 1.482,87 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 
mensal no 
valor de R$ 

500,00 

Ensino Médio 
Técnico com 
formação em 
Eletrônica 
 

Executa tarefas de caráter técnico 
relativas ao planejamento, avaliação e 
controle de instalações, aparelhos, 
circuitos e outros equipamentos 
eletrônicos, orientando-se por plantas, 
esquemas, instruções e outros 
documentos específicos e utilizando 
instrumentos e equipamentos 
apropriados, para cooperar no 
desenvolvimento de projetos de 
construção, montagem e 
aperfeiçoamento dos mencionados 
equipamentos. 

C. 5  Técnico Industrial - 
Eletrotécnica - Cadastro 

Reserva 
44h 1.482,87 

30% de 
Ensino Médio 
Técnico com Executa tarefas de caráter técnico, 



periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 
mensal no 
valor de R$ 

500,00 

formação em 
Eletrotécnica 
 

relativas ao planejamento, avaliação e 
controle de projetos de instalações, 
aparelhos e equipamentos elétricos, 
orientando-se por plantas, esquemas, 
instruções e outros documentos 
específicos, e utilizando instrumentos 
apropriados, para cooperar no 
desenvolvimento de projetos de 
construção, montagem e 
aperfeiçoamento dos mencionados 
equipamentos. 

C. 6  Técnico Industrial - 
Eletromecânica - Cadastro 

Reserva 

44h 1.482,87 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 

mensal no valor 
de R$ 500,00 

Ensino Médio 
Técnico com 
formação em 
Eletromecânica 
 

Acompanha e executa tarefas de caráter 
técnico referentes ao projeto, produção, 
manutenção e aperfeiçoamento de 
máquinas, motores, equipamentos e 
instalações, orientando-se por plantas, 
esquemas, instruções e outros 
documentos específicos, para cooperar 
no desenvolvimento de projetos de 
construção, montagem e 
aperfeiçoamento dos equipamentos 
renovados. 

C. 7 Técnico Industrial - 
Química Industrial - Cadastro 

Reserva 

44h 1.482,87 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 

mensal no valor 
de R$ 500,00 

Ensino Médio 
Técnico com 
formação em 
Química 
Industrial  

Supervisiona e/ou executa análises 
laboratoriais no campo da química 
orgânica, inorgânica e bioquímica, 
conforme Lei n.º 5.524, de 05/11/68 e 
Decreto n.º 90.922 de 06/02/85.  

C. 8 
Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

Cadastro 
Reserva 

Cadastro 
Reserva 

44h 1.482,87 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 

mensal no valor 
de R$ 500,00 

Ensino Médio 
Técnico com 
formação em 
Segurança do 
Trabalho 
 

Orienta e coordena o sistema de 
segurança do trabalho, investigando 
riscos e causas de acidentes e 
analisando esquemas de prevenção, 
para garantir a integridade do pessoal e 
dos bens da Companhia. 

NÍVEL SUPERIOR 

C. 9 Analista de 
Sistema 

Cadastro 
Reserva - 

44h 2.379,48 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Ciências da 
Computação ou 
outra 
especialização na 
área de Ciências 
Exatas, 
compatíveis com 
as atribuições do 
cargo      
 

Pesquisa, projeta, desenvolve, implanta 
e mantém sistemas de informações de 
processamento eletrônico de dados, 
para atender as necessidades 
operacionais e gerenciais, das diversas 
funções da Companhia, caracterizadas 
como áreas usuárias. 

C. 10 Engenheiro Civil Cadastro 
Reserva 

Cadastro 
Reserva 

44h 3.599,10 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 

mensal no valor 
de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Engenharia Civil 

Elabora, executa e dirige projetos de 
engenharia civil, estudando 
características e preparando planos, 
métodos de trabalho e demais dados 
requeridos, para possibilitar e orientar a 
construção, manutenção e reparo das 
obras e assegurar os padrões técnicos 
exigidos. 

C. 11 Engenheiro 
Eletricista 

Cadastro 
Reserva 

Cadastro 
Reserva 

44h 3.599,10 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Engenharia 

Elabora e dirige estudos e projetos de 
engenharia elétrica, estudando 
características e especificações e 
preparando plantas, técnicas de 



nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 

mensal no valor 
de R$ 500,00 

Elétrica execução e recursos necessários, para 
possibilitar e orientar as fases de 
construção, instalação, funcionamento, 
manutenção e reparação de instalações, 
aparelhos e equipamentos elétricos, 
dentro dos padrões técnicos exigidos. 

C. 12 Engenheiro 
Eletrônico - Cadastro 

Reserva 

44h 3.599,10 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 
mensal no 
valor de R$ 

500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em  
Engenharia 
Eletrônica  

Elabora, executa e dirige projetos de 
engenharia eletrônica, estudando 
características e especificações e 
preparando plantas, técnicas de 
execução e recursos necessários, para 
possibilitar e orientar a construção, 
montagem, funcionamento, manutenção 
e reparação de instalações, aparelhos e 
equipamentos eletrônicos e assegurar os 
padrões técnicos exigidos. 

C. 13 Engenheiro 
Mecânico 

Cadastro 
Reserva 

Cadastro 
Reserva 

44h 3.599,10 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 

mensal no valor 
de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Engenharia 
Mecânica   

Elabora, executa e dirige projetos de 
engenharia mecânica, preparando 
especificações, desenhos, técnicas de 
execução, recursos necessários e outros 
requisitos, para possibilitar a construção, 
montagem, funcionamento, manutenção 
e reparo de instalações e equipamentos 
mecânicos. 

C. 14 Engenheiro 
Químico 

Cadastro 
Reserva 

Cadastro 
Reserva 

44h 3.599,10 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 

mensal no valor 
de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Engenharia 
Química   

Elabora, executa e dirige projetos de 
engenharia química, efetuando estudos, 
experiências e cálculos, estabelecendo 
características, especificações, métodos 
de trabalho, recursos necessários e 
outros dados requeridos, para 
determinar processos de transformação 
química e física de substâncias em 
escala comercial e possibilitar e orientar 
a construção, montagem, manutenção e 
reparo de instalações de fabricação de 
produtos químicos. 

C. 15 
Engenheiro de 
Segurança do 
Trabalho 

- Cadastro 
Reserva 

44h 3.599,10 
30% de 

periculosidade 
sobre o salário 

nominal 
(somente para 

os empregados 
lotados em 
Candiota) 

Vale 
Alimentação 
mensal no 
valor de R$ 

500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Engenharia ou 
Arquitetura com 
Especialização 
em Engenharia 
de Segurança do 
Trabalho 
  

Elabora e executa projetos de normas e 
sistemas para programas de segurança 
do trabalho, desenvolvendo estudos e 
estabelecendo métodos e técnicas, para 
prevenir acidentes de trabalhos e 
doenças profissionais. 

C. 16 Médico do 
Trabalho - Cadastro 

Reserva 

22h 1.205,73 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Medicina 

Realiza exames médicos pré-
admissionais dos candidatos a emprego 
e exames médicos periódicos de todos 
os empregados da Companhia. 
Participar de estudos, planejamento e 
execução de programas, visando a 
segurança e a saúde do empregado,  
conforme  Lei no. 7.410 de 21-11-85 e 
Decreto no. 92.530, de 09-04-86. 

C. 17 Administrador Cadastro 
Reserva 

Cadastro 
Reserva 

44h 2.379,48 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Administração  

Pesquisa, estuda, analisa, interpreta, 
planeja, implanta, coordena e controla os 
trabalhos nos campos da administração 
geral, como administração e seleção de 
pessoal, organização, análise, métodos 
e programas de trabalho, orçamento, 
administração de material e financeira, 
administração mercadológica, 
administração de produção, relações 
industriais, bem como outros campos em 



que estes se desdobrem ou com os 
quais sejam conexos, além das 
atividades profissionais regulamentadas 
pela Lei n.º 4.769 de 09/09/65. 

C. 18 Advogado Cadastro 
Reserva - 

44h 3.599,10 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Ciências Sociais 
e Jurídicas 

Representa a Companhia em qualquer 
Juízo ou Tribunal, mesmo administrativo, 
e exerce o procuratório extrajudicial, bem 
como executa trabalhos jurídicos de 
consultoria, assessoria, funções da área 
jurídica e demais atribuições 
estabelecidas na Lei 8.906/94. 

C. 19 Auditor Cadastro 
Reserva - 

44h 2.379,48 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Ciências 
Contábeis, 
Economia, 
Administração 
 

Acompanha, orienta e avalia a 
probidade, a eficiência e a eficácia da 
gestão financeira, administrativa, 
contábil, patrimonial e de recursos 
humanos da Companhia. 

C. 20 Contador Cadastro 
Reserva - 

44h 2.379,48 
Vale 

Alimentação 
mensal no valor 

de R$ 500,00 

Ensino Superior 
Completo com 
Formação em 
Ciências 
Contábeis 

Executa atividades de contabilidade, 
relacionadas a levantamentos, pesquisa 
e interpretação de dados, que exigem 
aplicação de conhecimentos 
especializados no campo das ciências 
contábeis, para elaboração de planos, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
rotinas dos sistemas contábil-financeiro e 
de controle interno existente, observando 
as implicações legais e regulamentares 
para cada caso, conforme a Resolução 
CFC n.º 560/83 e Decreto Lei n.º 9.295, 
de 27/05/46. 

 
 


