
Anexo II – Descrição da Área/Processo 
 

Cargos de Nível Médio 
 

Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Mogi das Cruzes 
– SP 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Cachoeira 
Paulista – SP 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico de 
Agrimensura 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Agrimensura. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras 

Brasília - DF 

Capacidade de executar atividades estabelecidas relacionadas a 
suporte, controles e conferência da área de construção civil ou 
montagem eletromecânica ou topografia ou manutenção.  Capacidade 
de realizar testes de desempenho nos insumos usados nos 
empreendimentos. Capacidade de realizar atividades de arquivo e 
controle dos desenhos de projetos.  Capacidade de elaborar 
orçamentos, relatórios e arquivos. 

Pedregulho - SP 
Paracatu – MG 
Rio de Janeiro - 

RJ 
Cachoeira 

Paulista – RJ 
Mogi das Cruzes 

– SP 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico de 
Edificações/ 

Construção Civil 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Edificações. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras 

Brasília - DF 

Capacidade de executar atividades estabelecidas relacionadas a 
suporte, controles e conferência da área de construção civil ou 
montagem eletromecânica ou topografia ou manutenção.  Capacidade 
de realizar testes de desempenho nos insumos usados nos 
empreendimentos. Capacidade de realizar atividades de arquivo e 
controle dos desenhos de projetos.  Capacidade de elaborar 
orçamentos, relatórios e arquivos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico de 
Edificações 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Edificações. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Pesquisas e 
Ensaios (Médio 

Técnico) 

Aparecida de 
Goiânia – GO 

Capacidade de executar atividades estabelecidas relacionadas a 
suporte, controles e conferência da área de engenheira civil, 
construção civil, montagem, topografia e manutenção. Capacidade de 
elaborar cronogramas dos projetos. Capacidade de realizar testes de 
resistências de materiais usados nas construções de usinas. 
Capacidade de realizar atividades de arquivo, digitação e controle 
dos desenhos de projetos. Capacidade de operar computador. 
Capacidade de apoiar a modelagem e a montagem de estruturas em 
modelo reduzido. Capacidade de apoiar a realização de estudos 
hidráulicos em modelo reduzido. Capacidade de executar atividades 
relativas à qualidade da água e piscicultura. 

Rio de Janeiro – 
RJ 

Porto Velho – RO
Aparecida de 
Goiânia – GO 
Cuiabá – MT 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico de 
Edificações 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Edificações. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos I 

Mogi das Cruzes 
– SP 

Capacidade de quantificação e orçamentação de construções urbanas 
e rurais; elaboração de cadastro dominial de proprietários e 
propriedades; execução de pesquisa de materiais de construção 
visando elaboração de planilhas, para compor preços para as 
avaliações; confecção de relatórios técnicos. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico de 
Edificações 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Edificações. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos II Rio de Janeiro – 

RJ 

Capacidade de executar atividades relacionadas a suporte, controle e 
conferência da área de engenharia civil, construção civil, montagem, 
topografia e manutenção. Entendimento de cronogramas de projetos. 
Realização de atividades de arquivo, digitação e controle dos 
desenhos de projetos. Operação de computador: planilhas eletrônicas 
e editores de texto. Apoio à modelagem e montagem de estruturas em 
modelo reduzido. Realização de estudos hidráulicos em modelo 
reduzido. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico de 
Edificações 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Edificações. 

Produção e 
Transmissão 

Apoio à 
Manutenção Campinas – SP 

Capacidade de auxiliar nos estudos para analisar o desempenho de 
fornecedores de insumos usados nos empreendimentos de FURNAS, 
conforme normas correspondentes. Capacidade de auxiliar na 
implantação de sistemas de controle e medição dos processos 
relacionados á geração, transmissão, manutenção e operação do 
sistema elétrico. Capacidade de auxiliar na elaboração de orçamentos 
e relatórios financeiros. Capacidade de auxiliar na elaboração de 
procedimentos técnicos de geração, transmissão, manutenção e 
operação do sistema elétrico. Capacidade de auxiliar na elaboração 
de cronograma físico-financeiro. Capacidade de auxiliar no estudo de 
tempos e movimentos para otimizar os processos de geração, 
transmissão, manutenção e operação do sistema elétrico. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Mineração 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Mineração. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Pesquisas e 
Ensaios (Médio 

Técnico) 

Aparecida de 
Goiânia – GO 

Capacidade de executar atividades estabelecidas relacionadas a 
suporte, controles e conferência da área de engenheira civil, 
construção civil, montagem, topografia e manutenção. Capacidade de 
elaborar cronogramas dos projetos. Capacidade de realizar testes de 
resistências de materiais usados nas construções de usinas. 
Capacidade de realizar atividades de arquivo, digitação e controle 
dos desenhos de projetos. Capacidade de operar computador. 
Capacidade de apoiar a modelagem e a montagem de estruturas em 
modelo reduzido. Capacidade de apoiar a realização de estudos 
hidráulicos em modelo reduzido. Capacidade de executar atividades 
relativas à qualidade da água e piscicultura. 

Rio de Janeiro – 
RJ 

Porto Velho – RO
Aparecida de 
Goiânia – GO 
Cuiabá – MT 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Desenho 
Industrial 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Desenho 

Industrial. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos 

Mogi das Cruzes 
– SP 

Capacidade de execução de serviços de desenhos topográficos, 
cartográficos e arquitetônicos nos softwares CAD e MicroStation em 
apoio às atividades de engenharia relativas a projetos de geração e 
transmissão de energia elétrica; conversão de dados para 
georeferenciamento das cartas geográficas e demais desenhos; 
confecção de memoriais descritivos das áreas desapropriadas; análise 
dos desenhos e documentação para efeito de apoio aos projetos da 
empresa. 

Profissional 
de Nível 

Técnico em 
Eletrônica 1 

• Ensino médio 
completo e curso 

Planejamento, 
Projetos e Projetos Rio de Janeiro - 

RJ 
Capacidade de participar, fiscalizar e coordenar serviços de 
instalação, utilização e manutenção de sistemas de medição e 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Médio 
Técnico 

Técnico em 
Eletrônica. 

Obras controle, com ênfase em instrumentação, aquisição de sinais e 
controle de processos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrônica 2 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Ensaios e 
Desenvolvimento 

e Química 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de participar de projetos de interesse da Empresa e 
processos de Pesquisa e Desenvolvimento junto a Centros de 
Pesquisa e outras entidades. Capacidade de executar sob supervisão 
serviços de modificação, instalações, montagem, reparo, manutenção 
preventiva e corretiva, ensaios de aceitação e ensaios especiais em 
sistemas e equipamentos sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar na elaboração de relatórios e procedimentos técnicos 
referentes a ensaios, inspeções, serviços e comissionamentos 
realizados. Capacidade de executar e/ou acompanhar serviços de 
rotina de Laboratório Químico, realizando análises e testes 
padronizados de sua responsabilidade. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrônica 3 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Reparos 
Especializados e 

Fabricação 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de auxiliar e executar sob supervisão atividades de 
manutenção, reparos especializados e/ou fabricação de componentes 
de equipamentos, instrumentos e dispositivos do Sistema Elétrico, de 
Comunicações e de Sistemas Auxiliares, de sua área de atuação. 
Capacidade de contribuir na elaboração de relatórios técnicos 
referentes a ensaios, inspeções e serviços realizados. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrônica 4 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica 

Foz do Iguaçu – 
PR 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção Eletromecânica tais como: lubrificação, soldas, 
cortes, instalações, montagens, reparos, limpezas, manutenções 
preventivas e corretivas, testes de aceitação e ensaios em 
equipamentos e sistemas eletromecânicos tais como: disjuntores, 
seccionadores, transformadores, reatores, turbinas, geradores, 
bombas, válvulas, motores e etc, em Usinas, Subestações, Estações 
de Telecomunicações, locais pré-estabelecidos e etc. Capacidade de 
relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Fronteira – MG 
Porto Velho - RO

Ibiraci – MG 
Pedregulho – SP 

Poços de Caldas – 
MG 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, nos serviços relativos 
à área de Manutenção Eletroeletrônica tais como: instalações, 
montagens, reparos, limpezas,manutenções preventivas e corretivas, 
testes de aceitação e ensaios especiais em equipamentos e sistemas 
de supervisão e controle, telecomunicações, proteção, etc, de Usinas, 
Subestações, Estações de Telecomunicações, salas de controle em 
geral e etc. Capacidade de relatar e/ou registrar informações em 
relatórios. 

São José da 
Barra- MG  

Manuel Ribas – 
PR  

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrônica 5 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica 

Foz do Iguaçu – 
PR  



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Campinas – SP  
Sapucaia – RJ  
Campos dos 

Goytacazes – RJ  

Serra – ES  
Rio de Janeiro – 

RJ  

Mogi das Cruzes 
– SP  

Rio de Janeiro - 
RJ 

Cachoeira 
Paulista - SP 

Mogi das Cruzes 
- SP 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 1 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras 

Brasília - DF 

Capacidade de executar atividades estabelecidas relacionadas a 
suporte, controles e conferência da área de construção civil ou 
montagem eletromecânica ou topografia ou manutenção.  Capacidade 
de realizar testes de desempenho nos insumos usados nos 
empreendimentos. Capacidade de realizar atividades de arquivo e 
controle dos desenhos de projetos.  Capacidade de elaborar 
orçamentos, relatórios e arquivos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 2 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Apoio à 
Comercialização

Rio de Janeiro - 
RJ 

Capacidade de auxiliar na execução dos processos de 
comercialização da energia e da transmissão. Capacidade de 
acompanhar a realização de estudos de avaliação e gerenciamento de 
risco associados a comercialização da energia e da transmissão. 
Capacidade de cooperar na realização das diversas atividades da área. 
Capacidade de executar trabalhos simples com procedimentos 
definidos. Capacidade de auxiliar nos testes nos sistemas de 
hidrometeorologia. Capacidade de coletar dados para o faturamento 
de energia. Capacidade de auxiliar na operação de sistemas 
computacionais de comercialização de energia e de transmissão. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 3 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Reparos 
Especializados e 

Fabricação 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de executar, sob supervisão, atividades de manutenção, 
reparos especializados e/ou fabricação de componentes de 
equipamentos, instrumentos e dispositivos do Sistema Elétrico, de 
Comunicações e de Sistemas Auxiliares de sua área de atuação. 
Capacidade de auxiliar na elaboração de relatórios técnicos referentes 
a trabalhos de Manutenção de Instrumentos ou Equipamentos de sua 
área de atuação. Capacidade de propor especificações técnicas para 
fins de implantação de melhorias, composição de editais de licitação, 
dentro de processos de aquisição de materiais, serviços, instrumentos, 
equipamentos e outros. Capacidade de efetuar, sob supervisão, 
ensaios de aceitação e de comissionamento de equipamentos, 
instrumentos e dispositivos do Sistema Elétrico, de Comunicações, 
Sistemas Auxiliares e outros dispositivos afins em sua área de 
atuação. Capacidade de elaborar instruções técnicas sobre operação e 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

manutenção de instrumentos e equipamentos em sua área de atuação. 

Campinas – SP 
São Paulo – SP 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 4 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Transporte e de 

Material Rio de Janeiro – 
RJ 

Capacidade de atuar, sob supervisão, em atividades técnicas 
relacionadas as seguintes áreas: preservação e o armazenamento de 
materiais em almoxarifados, gestão de estoque, classificação de 
material, alienação e inventário de materiais, inspeção de materiais e 
equipamentos, avaliações e diligenciamentos técnicos em 
fornecedores e operações de transporte e remoção de materiais e 
equipamentos e contratação. Capacidade de identificar oportunidades 
de melhoria nos processos. Capacidade de emitir relatórios e 
pareceres técnicos. Capacidade de tomar decisões técnicas adequadas 
em processos operacionais na sua área de atuação em situações 
rotineiras. Capacidade de interpretar documentos técnicos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 5 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção – 

Metrologia 

São José da Barra 
– MG 

Capacidade de executar, sob supervisão, as atividades pertinentes ao 
Sistema da Qualidade de Laboratório de Metrologia. Capacidade de 
participar de processos de elaboração e revisão de normas técnicas, 
procedimentos e outros documentos do Sistema da Qualidade. 
Capacidade de atuar, sob supervisão, em linhas de padronização de 
Grandezas Elétricas, Mecânicas e outras. Capacidade de efetuar, sob 
supervisão, estudos estatísticos sobre resultados de ensaios de 
calibração. Capacidade de efetuar cálculos de Incerteza de Medição. 
Capacidade de participar de processos formais de avaliação de 
Laboratório de Calibração. Capacidade de calibrar instrumentos de 
ensaio dentro dos preceitos das Normas de Qualidade aplicáveis. 
Capacidade de elaborar Relatórios, Atestados e Certificados de 
Calibração. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 6 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de Janeiro – 
RJ 

Capacidade de cooperar na execução de serviços de instalação, 
montagem, reparo, limpeza, manutenção preventiva e corretiva, 
calibração, aferição, testes de aceitação e ensaios especiais em 
sistemas e equipamentos sob sua responsabilidade. Capacidade de 
registrar, sob orientação, informações em relatórios e sistemas de 
apoio. Capacidade de auxiliar na documentação técnica dos 
processos que atua. Capacidade de acompanhar a atuação de técnicos 
de outras empresas no ambiente de FURNAS. Capacidade de 
cooperar na realização de inventário de equipamentos, instrumentos e 
ferramentas da área. Capacidade de auxiliar na comparação de 
resultados e testes com valores pré-estabelecidos. 

Araporã – MG 
Rio Verde – GO 

Brasília – DF 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 7 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção de 
Linhas de 

Transmissão 

Minaçu – GO 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção em Linhas de Transmissão, tais como: inspeção 
terrestre, manutenção em faixa de servidão, escalada em altura em 
torres e cabos condutores, manutenção corretiva com linha 
energizada ou não em média, alta e extra alta tensões. Capacidade de 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Mogi das Cruzes 
– SP 

Rio de Janeiro – 
RJ 

Serra – ES 
Campos dos 

Goytacazes – RJ 
Fronteira – MG 

São José da Barra 
– MG 

Poços de Caldas – 
MG 

Itutinga – MG 
Foz do Iguaçu - 

PR 
Manuel Ribas - 

PR 
Cachoeira 
Paulista SP 

realizar trabalhos de apoio à manutenção eletromecânica de usinas, 
subestações e estações de telecomunicações. Capacidade de relatar 
e/ou registrar informações em relatórios 

Fronteira – MG 
Planura – MG 
Brasília – DF 

Foz do Iguaçu - 
PR 

Itatiaia – RJ 
Araporã – MG 
Chapada dos 

Guimarães – MT 
Minaçu – GO 

Porto Velho – RO
Mogi das Cruzes 

– SP 
Campinas – SP 
Rio de Janeiro – 

RJ 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 8 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica 

Angra dos Reis – 
RJ 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção Eletromecânica tais como: lubrificação, soldas, 
cortes, instalações, montagens, reparos, limpezas, manutenções 
preventivas e corretivas, testes de aceitação e ensaios em 
equipamentos e sistemas eletromecânicos tais como: disjuntores, 
seccionadores, transformadores, reatores, turbinas, geradores, 
bombas, válvulas, motores e etc, em Usinas, Subestações, Estações 
de Telecomunicações, locais pré-estabelecidos e etc. Capacidade de 
relatar e/ou registrar informações em relatórios. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Serra – ES 
Campinas – SP 
Rio de Janeiro – 

RJ 
Araporã – MG 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 9 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Operações de 
Sistemas 

Elétricos e 
Telecomunicação São José da Barra 

- MG 

Capacidade de atuar nos processos de suporte, análise e planejamento 
da operação dos sistemas eletroenergético, de telecomunicações, de 
linhas de transmissão e de supervisão e controle. Capacidade de 
participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de procedimentos 
que visem a melhoria do desempenho dos sistemas. 

Araporã – MG 
Chapada dos 

Guimarães – MT 
Rio Verde – GO 

Brasília – DF 
Porto Velho – RO

Itaberá – SP 
Campinas – SP 

Cachoeira 
Paulista – SP 

Rio de Janeiro – 
RJ 

Sapucaia – RJ 
Angra dos Reis - 

RJ 
Serra – ES 

Minaçu – GO 
Foz do Iguaçu - 

PR 
Manuel Ribas – 

PR 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 10 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica 

Mogi das Cruzes 
- SP 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, nos serviços relativos 
à área de Manutenção Eletroeletrônica tais como: instalações, 
montagens, reparos, limpezas,manutenções preventivas e corretivas, 
testes de aceitação e ensaios especiais em equipamentos e sistemas 
de supervisão e controle, telecomunicações, proteção, etc, de Usinas, 
Subestações, Estações de Telecomunicações, salas de controle em 
geral e etc. Capacidade de relatar e/ou registrar informações em 
relatórios. 

Rio Verde – GO 
Ibiraci – MG 

Manuel Ribas  - 
PR 

Itaberá – SP 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica 11 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Operação de 
Hidrelétrica e 
Subestação 

Brasília- DF 

Capacidade de operar e inspecionar os diversos equipamentos e 
instalações de Usinas e Subestações segundo limites da operação. 
Capacidade de realizar ordens de manobra, isolar e bloquear 
circuitos. Capacidade de executar atividades, sob orientação, para 
resolver as situações de emergência como interrupção do sistema, 
danos de equipamentos e acidente pessoal. Capacidade de realizar 
testes em equipamentos e circuitos, referentes às suas atividades. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Minaçu – GO 
Pedregulho – SP 
São José da Barra 

- MG 
Foz do Iguaçu - 

PR 
Mogi das Cruzes 

- SP 
Serra – ES 

Capacidade de fazer, analisar e interpretar leituras, e de preencher 
formulários de controle do sistema em que atua. Capacidade de 
cumprir todas as normas de segurança exigidas pelas diversas tarefas 
em função de riscos que lhes são peculiares. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Mecânica 1 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Mecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Ensaios e 
Desenvolvimento 

e Química 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de participar de projetos de interesse da Empresa e 
processos de Pesquisa e Desenvolvimento junto a Centros de 
Pesquisa e outras entidades. Capacidade de executar sob supervisão 
serviços de modificação, instalações, montagem, reparo, manutenção 
preventiva e corretiva, ensaios de aceitação e ensaios especiais em 
sistemas e equipamentos sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar na elaboração de relatórios e procedimentos técnicos 
referentes a ensaios, inspeções, serviços e comissionamentos 
realizados. Capacidade de executar e/ou acompanhar serviços de 
rotina de Laboratório Químico, realizando análises e testes 
padronizados de sua responsabilidade. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Mecânica 2 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Mecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Reparos 
Especializados e 

Fabricação 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de auxiliar e executar sob supervisão atividades de 
manutenção, reparos especializados e/ou fabricação de componentes 
de equipamentos, instrumentos e dispositivos do Sistema Elétrico, de 
Comunicações e de Sistemas Auxiliares, de sua área de atuação. 
Capacidade de contribuir na elaboração de relatórios técnicos 
referentes a ensaios, inspeções e serviços realizados. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Química 1 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Química. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Ensaios e 
Desenvolvimento 

e Química I 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, ensaios e serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e preditiva em equipamentos e 
sistemas de sua área de atuação. Capacidade colaborar na elaboração 
de relatórios técnicos referentes a ensaios, inspeções e 
comissionamentos realizados. Capacidade de propor critérios, 
diretrizes e periodicidades de manutenção para equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de propor 
especificações de instrumentos e equipamentos. Capacidade de 
acompanhar o comissionamento e recebimento de equipamentos e 
instrumentos dentro de sua área de atuação. Capacidade de executar, 
sob supervisão direta, serviços de rotina de Laboratório Químico, 
realizando análise e testes padronizados de sua responsabilidade. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico em 
Química 2 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Ensaios e 
Ibiúna – SP 

Capacidade de participar de projetos de interesse da Empresa e 
processos de Pesquisa e Desenvolvimento junto a Centros de 
Pesquisa e outras entidades. Capacidade de executar sob supervisão 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Técnico Química. Desenvolvimento 
e Química II 

serviços de modificação, instalações, montagem, reparo, manutenção 
preventiva e corretiva, ensaios de aceitação e ensaios especiais em 
sistemas e equipamentos sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar na elaboração de relatórios e procedimentos técnicos 
referentes a ensaios, inspeções, serviços e comissionamentos 
realizados. Capacidade de executar e/ou acompanhar serviços de 
rotina de Laboratório Químico, realizando análises e testes 
padronizados de sua responsabilidade. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Telecomunicações 

1 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Telecomunicações.

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Capacidade de cooperar na execução de serviços de instalação, 
montagem, reparo, limpeza, manutenção preventiva e corretiva, 
calibração, aferição, testes de aceitação e ensaios especiais em 
sistemas e equipamentos sob sua responsabilidade. Capacidade de 
registrar, sob orientação, informações em relatórios e sistemas de 
apoio. Capacidade de auxiliar na documentação técnica dos 
processos que atua. Capacidade de acompanhar a atuação de técnicos 
de outras empresas no ambiente de FURNAS. Capacidade de 
cooperar na realização de inventário de equipamentos, instrumentos e 
ferramentas da área. Capacidade de auxiliar na comparação de 
resultados e testes com valores pré-estabelecidos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Telecomunicações 

2 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Telecomunicações.

Produção e 
Transmissão 

Operações de 
Sistemas 

Elétricos e 
Telecomunicação

Rio de Janeiro - 
RJ 

Capacidade de atuar nos processos de suporte, análise e planejamento 
da operação dos sistemas eletroenergético, de telecomunicações, de 
linhas de transmissão e de supervisão e controle. Capacidade de 
participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de procedimentos 
que visem a melhoria do desempenho dos sistemas. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Telecomunicações 

ou Eletrônica 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Telecomunicações 

ou Técnico em 
Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Capacidade de acompanhar a execução de testes em fábrica, 
comissionamento e implantação de equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de prestar apoio à manutenção 
preventiva em equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de colaborar nos processos de pesquisa de defeitos e 
apoio à manutenção corretiva nos equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de implantar critérios, diretrizes e 
periodicidades de manutenção para equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de configurar ou ajustar equipamentos 
e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de dimensionar, sob 
orientação, os equipamentos reserva, sobressalentes, ferramentas e 
instrumentos especiais de manutenção para novas instalações e 
ampliações. Capacidade de participar de estudos, ensaios e do 
estabelecimento de procedimentos que visem à melhoria do 
desempenho dos equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de colaborar na elaboração de documentação técnica dos 
equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
elaborar relatórios técnicos sobre ensaios, inspeções e 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

comissionamentos realizados. Capacidade de calcular e analisar 
indicadores de desempenho de manutenção de equipamentos e 
sistemas de sua área de atuação. Capacidade de apoiar tecnicamente a 
gestão de contratos de sua área de atuação. Capacidade de apurar 
custos de manutenção. Capacidade de controlar a execução 
orçamentária. 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletromecânica 1 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletromecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Transporte e de 

Material São Paulo – SP 

Capacidade de atuar, sob supervisão, em atividades técnicas 
relacionadas às seguintes áreas: preservação e o armazenamento de 
materiais em almoxarifados, gesto de estoque, classificação de 
material, alienação e inventário de materiais, inspeção de materiais e 
equipamentos, avaliações e diligenciamentos técnicos em 
fornecedores e operações de transporte e remoço de materiais e 
equipamentos. Capacidade de identificar oportunidades de melhoria 
nos processos. Capacidade de emitir relatórios e pareceres técnicos. 
Capacidade de tomar decisões técnicas adequadas em processos 
operacionais na sua área de atuação em situações rotineiras. 
Capacidade de interpretar documentos técnicos. 

Foz do Iguaçu - 
PR 

Fronteira – MG 
Planura – MG 
Araporã – MG 

Porto Velho – RO
Manuel Ribas - 

PR 
Ibiúna – SP 
Itaberá – SP 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletromecânica 2 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletromecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica 

Sapucaia – RJ 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção Eletromecânica tais como: lubrificação, soldas, 
cortes, instalações, montagens, reparos, limpezas, manutenções 
preventivas e corretivas, testes de aceitação e ensaios em 
equipamentos e sistemas eletromecânicos tais como: disjuntores, 
seccionadores, transformadores, reatores, turbinas, geradores, 
bombas, válvulas, motores e etc, em Usinas, Subestações, Estações 
de Telecomunicações, locais pré-estabelecidos e etc. Capacidade de 
relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

São José da Barra 
- MG 

Mogi da Cruzes - 
SP 

Brasília – DF 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho. 

Produção e 
Transmissão 

Segurança do 
Trabalho 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Capacidade de efetuar levantamentos e inspeções de Segurança do 
Trabalho e Higiene Industrial, aplicando a legislação e normas 
referentes ao assunto, sob orientação técnica. Capacidade de coletar 
informações de acidentes e incidentes para análise e estatística. 
Capacidade de auxiliar nas atividades de assessoramento à CIPA. 
Capacidade de auxiliar na indicação de equipamentos de proteção 
individual e coletiva. Capacidade de ministrar treinamentos básicos 
de Segurança do Trabalho e Higiene Industrial. 

Profissional Técnico em • Ensino médio Suporte ao Administrativo Rio de Janeiro - Capacidade de realizar atividades administrativas rotineiras de 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

de Nível 
Médio 

Suporte 

Arquivologia completo. Negócio RJ suporte ao seu Superior Imediato ou ao Órgão. Capacidade de 
arquivar documentos. Capacidade de executar atendimentos. 
Capacidade de organizar e controlar agendas e viagens. Capacidade 
de controlar entrada e saída de documentos. 

Belo Horizonte - 
MG 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Brasília – DF 
Campinas – SP 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico em 
Contabilidade 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Contabilidade. 

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças I 

São Paulo – SP 

Capacidade de efetuar lançamentos contábeis após conferência. 
Capacidade de controlar fluxo de caixa da área. Capacidade de 
preencher e conferir relatórios da área. Capacidade de controlar 
processos de autorização. Capacidade de conferir e registrar 
transferências de despesas e contas. Capacidade de auxiliar nos 
diferentes trabalhos básicos das áreas contábil, financeira, fiscal, 
tesouraria, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, contas a 
receber, faturamento de energia e gestão da inadimplência, operações 
contábeis, controles internos, controle patrimonial, orçamento, 
planejamento financeiro e análise econômico financeira de contratos. 
Capacidade de auxiliar na elaboração de processos das áreas contábil, 
financeira, fiscal, tesouraria, operações contábeis, controles internos, 
controle patrimonial, orçamento, planejamento financeiro e análise 
econômico financeira de contratos 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico em 
Contabilidade 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Contabilidade. 

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças II Campinas – SP 

Capacidade de atuar, sob supervisão, em atividades relacionadas as 
seguintes áreas: preservação e o armazenamento de materiais em 
almoxarifados, gestão de estoque, classificação de material, alienação 
e inventário de materiais e operações de transporte e remoção de 
materiais e equipamentos. Capacidade de identificar oportunidades 
de melhoria nos processos. Capacidade de emitir relatórios 
Capacidade de tomar decisões adequadas em processos operacionais 
na sua área de atuação em situações rotineiras. Capacidade de 
interpretar documentos técnicos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico em 
Administração 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio Qualidade Rio de Janeiro - 

RJ 

Capacidade de atuar, sob supervisão, em atividades relacionadas as 
seguintes áreas: preservação e o armazenamento de materiais em 
almoxarifados, gestão de estoque, classificação de material, alienação 
e inventário de materiais e operações de transporte e remoção de 
materiais e equipamentos. Capacidade de identificar oportunidades 
de melhoria nos processos. Capacidade de emitir relatórios 
Capacidade de tomar decisões adequadas em processos operacionais 
na sua área de atuação em situações rotineiras. Capacidade de 
interpretar documentos técnicos. Capacidade de executar 
acompanhamento técnico de transporte cargas especiais e 
indivisíveis. Capacidade de instalar, programar e analisar dados de 
registradores de impacto em transporte de cargas especiais e 
indivisíveis. 

Profissional Técnico de • Ensino médio Suporte ao Saúde Campinas – SP Capacidade de executar atividades padronizadas da área de Saúde. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Itumbiara – GO 
São José da Barra 

- MG 
Ibiraci – MG 

Rio de Janeiro - 
RJ 

de Nível 
Médio 

Suporte 

Enfermagem completo e curso 
Técnico em 

Enfermagem. 

Negócio 

Pedregulho – SP 

Capacidade de prestar cuidados de enfermagem previstos e de rotina. 
Capacidade de executar atividades de enfermagem de caráter 
preventivo, ocupacional e assistencial utilizando seus conhecimentos 
profissionais. Capacidade de participar das atividades de educação 
em saúde. Capacidade de controlar e conservar os equipamentos e 
materiais de consumo médico-hospitalares de sua responsabilidade. 
Capacidade de realizar atividades de suporte administrativo. 

Brasília – DF Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico de 
Processamento de 

Dados 1 

• Técnico em 
Informática 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação - 

Desenvolvimento
São José  da 
Barra - MG 

Capacidade de codificar programas, a partir de projeto previamente 
elaborado. Capacidade de executar planos de testes pré-estabelecidos.  
Capacidade de preparar dados para testes de programas, segundo 
plano de testes pré-estabelecidos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico de 
Processamento de 

Dados 2 

• Técnico em 
Informática 

Suporte ao 
Negócio Administrativo Belo Horizonte - 

MG 

Capacidade de realizar atividades administrativas rotineiras de 
suporte ao seu Superior Imediato ou ao Órgão. Capacidade de 
arquivar documentos. Capacidade de executar atendimentos. 
Capacidade de organizar e controlar agendas e viagens. Capacidade 
de controlar entrada e saída de documentos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico de 
Processamento de 

Dados 3 

• Técnico em 
Informática 

Produção e 
Transmissão 

Apoio à 
Comercialização

Rio de Janeiro - 
RJ 

Capacidade de auxiliar na execução dos processos de 
comercialização da energia e da transmissão. Capacidade de 
acompanhar a realização de estudos de avaliação e gerenciamento de 
risco associados a comercialização da energia e da transmissão. 
Capacidade de cooperar na realização das diversas atividades da área. 
Capacidade de executar trabalhos simples com procedimentos 
definidos. Capacidade de auxiliar nos testes nos sistemas de 
hidrometeorologia. Capacidade de coletar dados para o faturamento 
de energia. Capacidade de auxiliar na operação de sistemas 
computacionais de comercialização de energia e de transmissão. 

Araporã – MG 
Ibiúna – SP 
Itaberá – SP 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Cachoeira 
Paulista - SP 
Brasília – DF 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico de 
Processamento de 

Dados 4 

• Técnico em 
Informática 

Produção e 
Transmissão 

Tecnologia da 
Informação - 
Operação e 
Suporte I 

Campinas – SP 

Capacidade de instalar e de configurar produtos disponíveis na Rede 
Corporativa, a partir de procedimentos pré-estabelecidos. Capacidade 
de executar atividades de atendimento, operação e suporte aos 
produtos disponíveis na Rede Corporativa, a partir de procedimentos 
pré-estabelecidos. Capacidade de acompanhar a disponibilidade e o 
desempenho da Rede Corporativa, a partir de ferramentas e 
procedimentos pré-estabelecidos. 

Minaçu – GO Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico de 
Processamento de 

Dados 4 

• Técnico em 
Informática 

Produção e 
Transmissão 

Tecnologia da 
Informação - 
Operação e 
Suporte II 

Brasília – DF 

Capacidade de participar da elaboração de procedimentos de 
instalação e de configuração dos produtos disponíveis na Rede 
Corporativa. Capacidade de participar da elaboração e da 
implantação de procedimentos de atendimento, operação e suporte 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

dos produtos disponíveis na Rede Corporativa. Capacidade de 
identificar desvios em relação a níveis de serviço estabelecidos. 
Capacidade de acompanhar a implantação de novos produtos na Rede 
Corporativa. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico de 
Processamento de 

Dados 4 

• Técnico em 
Informática 

Produção e 
Transmissão 

Tecnologia da 
Informação - 
Operação e 
Suporte III 

Campinas – SP 

Capacidade de atuar, sob supervisão, em atividades técnicas 
relacionadas as seguintes áreas: preservação e o armazenamento de 
materiais em almoxarifados, gestão de estoque, classificação de 
material, alienação e inventário de materiais, inspeção de materiais e 
equipamentos, avaliações e diligenciamentos técnicos em 
fornecedores e operações de transporte e remoção de materiais e 
equipamentos e contratação. Capacidade de identificar oportunidades 
de melhoria nos processos. Capacidade de emitir relatórios e 
pareceres técnicos. Capacidade de tomar decisões técnicas adequadas 
em processos operacionais na sua área de atuação em situações 
rotineiras. Capacidade de interpretar documentos técnicos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico de 
Processamento de 

Dados/ 
Microinformática

• Técnico em 
Informática 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, nos serviços relativos 
à área de Manutenção Eletroeletrônica tais como: instalações, 
montagens, reparos, limpezas,manutenções preventivas e corretivas, 
testes de aceitação e ensaios especiais em equipamentos e sistemas 
de supervisão e controle, telecomunicações, proteção, etc, de Usinas, 
Subestações, Estações de Telecomunicações, salas de controle em 
geral e etc. Capacidade de relatar e/ou registrar informações em 
relatórios. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico de 
Eletrotécnica/ 
Eletricidade 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Técnico em 
Eletricidade. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Ensaios e 
Desenvolvimento 

e Química 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de participar de projetos de interesse da Empresa e 
processos de Pesquisa e Desenvolvimento junto a Centros de 
Pesquisa e outras entidades. Capacidade de executar sob supervisão 
serviços de modificação, instalações, montagem, reparo, manutenção 
preventiva e corretiva, ensaios de aceitação e ensaios especiais em 
sistemas e equipamentos sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar na elaboração de relatórios e procedimentos técnicos 
referentes a ensaios, inspeções, serviços e comissionamentos 
realizados. Capacidade de executar e/ou acompanhar serviços de 
rotina de Laboratório Químico, realizando análises e testes 
padronizados de sua responsabilidade. 

Ibiúna – SP 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica/ 

Eletromecânica 1 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Técnico em 
Eletromecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção de 
Linhas de 

Transmissão Itaberá – SP 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção em Linhas de Transmissão, tais como: inspeção 
terrestre, manutenção em faixa de servidão, escalada em altura em 
torres e cabos condutores, manutenção corretiva com linha 
energizada ou não em média, alta e extra alta tensões. Capacidade de 
realizar trabalhos de apoio à manutenção eletromecânica de usinas, 
subestações e estações de telecomunicações. Capacidade de relatar 
e/ou registrar informações em relatórios 
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Itutinga – MG 
Pedregulho – SP 
São José da Barra 

- MG 
Ibiraci – MG 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica/ 

Eletromecânica 2 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Técnico em 
Eletromecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica 

Poços de Caldas - 
MG 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção Eletromecânica tais como: lubrificação, soldas, 
cortes, instalações, montagens, reparos, limpezas, manutenções 
preventivas e corretivas, testes de aceitação e ensaios em 
equipamentos e sistemas eletromecânicos tais como: disjuntores, 
seccionadores, transformadores, reatores, turbinas, geradores, 
bombas, válvulas, motores e etc, em Usinas, Subestações, Estações 
de Telecomunicações, locais pré-estabelecidos e etc. Capacidade de 
relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica/ 

Eletromecânica 3 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Técnico em 
Eletromecânica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras Paracatu – MG 

Capacidade de executar atividades estabelecidas relacionadas a 
suporte, controles e conferência da área de construção civil ou 
montagem eletromecânica ou topografia ou manutenção.  Capacidade 
de realizar testes de desempenho nos insumos usados nos 
empreendimentos. Capacidade de realizar atividades de arquivo e 
controle dos desenhos de projetos.  Capacidade de elaborar 
orçamentos, relatórios e arquivos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletromecânica 

ou Mecânica 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletromecânica ou 

Técnico em 
Mecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica 

Chapada dos 
Guimarães - MT 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção Eletromecânica tais como: lubrificação, soldas, 
cortes, instalações, montagens, reparos, limpezas, manutenções 
preventivas e corretivas, testes de aceitação e ensaios em 
equipamentos e sistemas eletromecânicos tais como: disjuntores, 
seccionadores, transformadores, reatores, turbinas, geradores, 
bombas, válvulas, motores e etc, em Usinas, Subestações, Estações 
de Telecomunicações, locais pré-estabelecidos e etc. Capacidade de 
relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrônica ou 

Instrumentação 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrônica ou 
Técnico em 

Instrumentação. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica Ibiúna- SP 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção Eletromecânica tais como: lubrificação, soldas, 
cortes, instalações, montagens, reparos, limpezas, manutenções 
preventivas e corretivas, testes de aceitação e ensaios em 
equipamentos e sistemas eletromecânicos tais como: disjuntores, 
seccionadores, transformadores, reatores, turbinas, geradores, 
bombas, válvulas, motores e etc, em Usinas, Subestações, Estações 
de Telecomunicações, locais pré-estabelecidos e etc. Capacidade de 
relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Eletrônica 1 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Técnico em 
Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Reparos 
Especializados e 

Fabricação 

São José da Barra 
- MG 

Capacidade de executar, sob supervisão, as atividades pertinentes ao 
Sistema da Qualidade de Laboratório de Metrologia. Capacidade de 
participar de processos de elaboração e revisão de normas técnicas, 
procedimentos e outros documentos do Sistema da Qualidade. 
Capacidade de atuar, sob supervisão, em linhas de padronização de 
Grandezas Elétricas, Mecânicas e outras. Capacidade de efetuar, sob 
supervisão, estudos estatísticos sobre resultados de ensaios de 
calibração. Capacidade de efetuar cálculos de Incerteza de Medição. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Capacidade de participar de processos formais de avaliação de 
Laboratório de Calibração. Capacidade de calibrar instrumentos de 
ensaio dentro dos preceitos das Normas de Qualidade aplicáveis. 
Capacidade de elaborar Relatórios, Atestados e Certificados de 
Calibração. 

Fronteira – MG 
Planura – MG 
Minaçu – GO 
Araporã – MG 
São José  da 
Barra - MG 

Pedregulho – SP 
Poços de Caldas - 

MG 
Ibiraci – MG 

São José da Barra 
- MG 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Eletrônica 2 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Técnico em 
Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica 

Ibiúna – SP 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, nos serviços relativos 
à área de Manutenção Eletroeletrônica tais como: instalações, 
montagens, reparos, limpezas,manutenções preventivas e corretivas, 
testes de aceitação e ensaios especiais em equipamentos e sistemas 
de supervisão e controle, telecomunicações, proteção, etc, de Usinas, 
Subestações, Estações de Telecomunicações, salas de controle em 
geral e etc. Capacidade de relatar e/ou registrar informações em 
relatórios. 

Fronteira – MG 
Planura – MG 
Brasília – DF 

Barro Alto – GO 
Porto Velho – RO
Poços de Caldas - 

MG 
Ibiúna – SP 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Itatiaia – RJ 
Cachoeira 

Paulista - SP 
Nova Iguaçu - RJ
Angra dos Reis - 

RJ 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Eletrônica 3 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Técnico em 
Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Operação de 
Hidrelétrica e 
Subestação 

Casimiro de 
Abreu - RJ 

Capacidade de operar e inspecionar os diversos equipamentos e 
instalações de Usinas e Subestações segundo limites da operação. 
Capacidade de realizar ordens de manobra, isolar e bloquear 
circuitos. Capacidade de executar atividades, sob orientação, para 
resolver as situações de emergência como interrupção do sistema, 
danos de equipamentos e acidente pessoal. Capacidade de realizar 
testes em equipamentos e circuitos, referentes às suas atividades. 
Capacidade de fazer, analisar e interpretar leituras, e de preencher 
formulários de controle do sistema em que atua. Capacidade de 
cumprir todas as normas de segurança exigidas pelas diversas tarefas 
em função de riscos que lhes são peculiares. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Araporã – MG 
Araraquara – SP 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletromecânica/ 

Eletricidade 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletromecânica ou 

Técnico em 
Eletricidade. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras Pedregulho – SP 

Capacidade de executar atividades estabelecidas relacionadas a 
suporte, controles e conferência da área de construção civil ou 
montagem eletromecânica ou topografia ou manutenção.  Capacidade 
de realizar testes de desempenho nos insumos usados nos 
empreendimentos. Capacidade de realizar atividades de arquivo e 
controle dos desenhos de projetos.  Capacidade de elaborar 
orçamentos, relatórios e arquivos. 

Minaçu – GO 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Técnico 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Mecânica 

• Ensino médio 
completo e curso 

Técnico em 
Eletrotécnica ou 

Mecânica 
 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica Campos dos 

Goytacazes - RJ 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção Eletromecânica tais como: lubrificação, soldas, 
cortes, instalações, montagens, reparos, limpezas, manutenções 
preventivas e corretivas, testes de aceitação e ensaios em 
equipamentos e sistemas eletromecânicos tais como: disjuntores, 
seccionadores, transformadores, reatores, turbinas, geradores, 
bombas, válvulas, motores e etc, em Usinas, Subestações, Estações 
de Telecomunicações, locais pré-estabelecidos e etc. Capacidade de 
relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico 
Administrativo 

• Ensino médio 
completo. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração e 
Desenvolvimento 

de Pessoas 
Brasília – DF 

Capacidade de apoiar a execução de diferentes atividades 
administrativas básicas e rotineiras como: levantamento de dados e 
informações, elaboração de quadros demonstrativos, gráficos, mapas 
e relatórios, consultas, classificação e organização de documentos e 
arquivos. 

Belo Horizonte - 
MG 

Brasília – DF 
Paracatu – MG 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico 
Administrativo 

• Ensino médio 
completo. 

Suporte ao 
Negócio Administrativo 

Aparecida de 
Goiânia - GO 

Capacidade de realizar atividades administrativas rotineiras de 
suporte ao seu Superior Imediato ou ao Órgão. Capacidade de 
arquivar documentos. Capacidade de executar atendimentos. 
Capacidade de organizar e controlar agendas e viagens. Capacidade 
de controlar entrada e saída de documentos. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico 
Administrativo 

• Ensino médio 
completo. 

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças Brasília – DF 

Capacidade de efetuar lançamentos contábeis após conferência. 
Capacidade de controlar fluxo de caixa da área. Capacidade de 
preencher e conferir relatórios da área. Capacidade de controlar 
processos de autorização. Capacidade de conferir e registrar 
transferências de despesas e contas. Capacidade de auxiliar nos 
diferentes trabalhos básicos das áreas contábil, financeira, fiscal, 
tesouraria, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, contas a 
receber, faturamento de energia e gestão da inadimplência, operações 
contábeis, controles internos, controle patrimonial, orçamento, 
planejamento financeiro e análise econômico financeira de contratos. 
Capacidade de auxiliar na elaboração de processos das áreas contábil, 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

financeira, fiscal, tesouraria, operações contábeis, controles internos, 
controle patrimonial, orçamento, planejamento financeiro e análise 
econômico financeira de contratos 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico 
Administrativo 

• Ensino médio 
completo. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Brasília – DF 

Capacidade de auxiliar nas atividades rotineiras de suporte aos 
processos de administração de contratos ou de habilitação de 
pagamentos ou cadastramento de fornecedores ou licitação de bens 
e/ou serviços, tais como: verificar documentação de fornecedores, 
apoiar a elaboração de editais de licitação, apoiar a administração de 
contratos e pagamentos e auxiliar na execução das medições. 
Capacidade de auxiliar na elaboração de relatórios relativos aos 
processos da área e apoio geral nas atividades operacionais relativas 
aos processos da área em que atua. 

Profissional 
de Nível 
Médio 

Suporte 

Técnico 
Administrativo 

• Ensino médio 
completo. 

Suporte ao 
Negócio 

Planejamento de 
Suprimentos 

Belo Horizonte – 
MG 

Capacidade de auxiliar nas atividades rotineiras de suporte de 
planejamento referentes à sua área de atuação.Capacidade de auxiliar 
na elaboração de relatórios da área em que atua. 

 
 Cargo de Nível Superior 

 
Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 

Vaga/CR Descritivo do Processo 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 1 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática, 
Tecnologia da Informação, 

Tecnólogo em Processamento 
de Dados, Engenharia 

(qualquer), Física, 
Matemática, Estatística, 
Ciências Econômicas, 

Administração ou Ciências 
Contábeis. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação - Infra-

Estrutura 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar do desenvolvimento e da implantação de 
projetos de infra-estrutura da Rede Corporativa. Capacidade de participar 
de atividades de manutenção da disponibilidade e do desempenho da 
Rede Corporativa. Capacidade de participar da solução de problemas 
relacionados à disponibilidade e ao desempenho da Rede Corporativa, em 
articulação com outros processos correlacionados. Capacidade de 
participar da especificação e da elaboração de procedimentos de 
instalação, configuração, administração e operação de equipamentos e 
produtos, em articulação com outros processos correlacionados. 
Capacidade de dar suporte à implantação de produtos na Rede 
Corporativa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 1 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática, 
Tecnologia da Informação, 

Tecnólogo em Processamento 
de Dados, Engenharia 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação - 

Operação e Suporte

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar da elaboração de procedimentos de instalação e 
de configuração dos produtos disponíveis na Rede Corporativa. 
Capacidade de participar da elaboração e da implantação de 
procedimentos de atendimento, operação e suporte dos produtos 
disponíveis na Rede Corporativa. Capacidade de identificar desvios em 
relação a níveis de serviço estabelecidos. Capacidade de acompanhar a 
implantação de novos produtos na Rede Corporativa. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

(qualquer), Física, 
Matemática, Estatística, 
Ciências Econômicas, 

Administração ou Ciências 
Contábeis. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 1 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática, 
Tecnologia da Informação, 

Tecnólogo em Processamento 
de Dados, Engenharia 

(qualquer), Física, 
Matemática, Estatística, 
Ciências Econômicas, 

Administração ou Ciências 
Contábeis. 

Suporte ao 
Negócio Governança de TI Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade coletar dados para indicadores de desempenho de TI. 
Capacidade de participar de projetos de governança de TI. Capacidade de 
testar pontos de controle visando conformidade com requisitos legais ou 
regulatórios. Capacidade de participar do mapeamento dos processos de 
TI. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 2 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática, 
Tecnologia da Informação, 

Tecnólogo em Processamento 
de Dados, Engenharia 

(qualquer), Física, 
Matemática, Estatística, 
Ciências Econômicas, 

Administração ou Ciências 
Contábeis. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação - 

Desenvolvimento 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar, sob orientao, de projetos de desenvolvimento 
de sistemas, segundo metodologia e padres pr-estabelecidos. Capacidade 
de participar da elaborao de planos de testes e de garantia de qualidade de 
software. Capacidade de participar de atividades de manuteno da 
disponibilidade dos sistemas corporativos. Capacidade de participar da 
soluo de problemas relacionados  disponibilidade e ao desempenho dos 
sistemas corporativos, em articulao com outros processos 
correlacionados. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 3 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática, 
Tecnologia da Informação, 

Tecnólogo em Processamento 
de Dados, Ciências 

Econômicas ou 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Organização e 
Métodos 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar do desenvolvimento de projetos de arquitetura 
organizacional. Capacidade de participar do mapeamento dos processos 
de negócio da empresa. Capacidade de participar da elaboração das 
atribuições dos órgãos da empresa. Capacidade de participar do 
diagnóstico das necessidades de automatização de processos de negócio 
da empresa. Capacidade de participar da elaboração de Atos Normativos. 
Capacidade de participar da análise da padronização dos documentos 
organizacionais. Capacidade de participar do processo de elaboração, 
padronização e controle de formulários da empresa. 

Profissional 
de Nível 

Profissional de 
Nível Superior 4 

• Graduação concluída em 
Administração, Ciências 

Suporte ao 
Negócio 

Planejamento 
Empresarial 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar, sob supervisão, em atividades técnicas relacionadas 
as seguintes áreas: preservação e o armazenamento de materiais em 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Superior Econômicas, Direito ou 
Engenharia (qualquer). 

almoxarifados, gestão de estoque, classificação de material, alienação e 
inventário de materiais, inspeção de materiais e equipamentos, avaliações 
e diligenciamentos técnicos em fornecedores e operações de transporte e 
remoção de materiais e equipamentos e contratação. Capacidade de 
identificar oportunidades de melhoria nos processos. Capacidade de 
emitir relatórios e pareceres técnicos. Capacidade de tomar decisões 
técnicas adequadas em processos operacionais na sua área de atuação em 
situações rotineiras. Capacidade de interpretar documentos técnicos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 5 

• Graduação concluída em 
Administração, Ciências 

Econômicas ou Engenharia de 
Produção. 

Suporte ao 
Negócio 

Governança 
Corporativa 

 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução das atividades 
relacionadas à implantação das práticas de Governança Corporativa, tais 
como preparação, catalogação, armazenamento, manutenção e utilização 
do Acervo Documental dos Livros Sociais da Empresa; a lavratura, 
registro e publicação de atas, em cumprimento à Lei das S.A, e 
elaboração de relatórios corporativos oficiais. Capacidade de orientar a 
execução de atividades administrativas diversas. Capacidade de 
participar, com visão sistêmica, no desenvolvimento de estudos e 
pesquisas sobre os assuntos e temas relacionados ao Processo de 
Governança Corporativa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 6 

• Graduação concluída em 
Administração, Comunicação 

Social (habilitação 
Jornalismo), Comunicação 

Social – Jornalismo, 
Comunicação Social 

(habilitação Propaganda e 
Marketing), Comunicação 

Social – Propaganda e 
Marketing, Comunicação 

Social (habilitação Relações 
Públicas) ou Comunicação 
Social – Relações Públicas. 

Suporte ao 
Negócio 

Planejamento 
Empresarial 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de atividades de 
planejamento da unidade em que atua. Capacidade de auxiliar na 
elaboração e o acompanhamento do planejamento estratégico e 
operacional, através da análise de indicadores e elaboração de relatórios. 
Capacidade de executar atividades diversas nos processos administrativos 
e operacionais, visando melhorar a performance da área em que atua. 
Capacidade de participar na elaboração de projetos, pareceres, relatórios 
de planejamento empresarial e estratégico. 

Foz do 
Iguaçu - PR 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 7 

• Graduação concluída em 
Ciências Contábeis ou Direito.

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de estudos e trabalhos 
das áreas de planejamento financeiro, das operações contábeis, controles 
internos contábeis, controle patrimonial e controle fiscal, controladoria, 
tesouraria, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, contas a 
receber, faturamento de energia e gestão de inadimplência, orçamento, e 
análise econômico financeira de contratos. Capacidade de contribuir nas 
definições dos objetivos e das metas das áreas contábil e financeira.  
Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na elaboração, 
organização e acompanhamento dos trabalhos de planejamento 
financeiro, das operações contábeis, controles internos, controle 
patrimonial, controle fiscal, tesouraria, controladoria, contas a pagar, 
empréstimos e financiamentos, contas a receber, faturamento de energia, 
gestão da inadimplência, orçamento, análise econômico financeira de 
contratos e de regulação econômica. Capacidade de contribuir com seus 
conhecimentos para tomada de decisão e avaliações financeiras e 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
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contábeis de interesse da empresa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 8 

• Graduação concluída em 
Administração ou Ciências 

Contábeis. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Sapucaia - RJ

Capacidade de participar e contribuir na execução de medições dos 
serviços e fornecimentos executados nos contratos. Capacidade de 
auxiliar na gestão e fiscalização do cumprimento das clausulas 
contratuais. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na 
elaboração, organização e acompanhamento dos trabalhos de gestão 
contratual ou licitação. Capacidade de contribuir na elaboração de 
relatórios com informações gerais e gerenciais dos contratos e das 
licitações. Capacidade de colaborar na avaliação da habilitação jurídica, 
regularidade fiscal do fornecedor, sua qualificação técnica e econômico-
financeira. Capacidade de contribuir na elaboração de editais e no 
processamento de licitações em todas as modalidades. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 9 

• Graduação concluída em 
Administração ou Ciências 

Econômicas. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral 

Rio de 
Janeiro - RJ 

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Aparecida de 
Goiânia – GOProfissional 

de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 10

• Graduação concluída em 
Administração ou Direito. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral São Paulo – 

SP 

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Profissional de 
Nível Superior 10

• Graduação concluída em 
Administração ou Direito. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de medições dos 
serviços e fornecimentos executados nos contratos. Capacidade de 
auxiliar na gestão e fiscalização do cumprimento das clausulas 
contratuais. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na 
elaboração, organização e acompanhamento dos trabalhos de gestão 
contratual ou licitação. Capacidade de contribuir na elaboração de 
relatórios com informações gerais e gerenciais dos contratos e das 
licitações. Capacidade de colaborar na avaliação da habilitação jurídica, 
regularidade fiscal do fornecedor, sua qualificação técnica e econômico-
financeira. Capacidade de contribuir na elaboração de editais e no 
processamento de licitações em todas as modalidades. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 1 • Graduação concluída em 
Administração. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral I 

Rio de 
Janeiro – RJ 

apacidade de elaborar orçamentos da área. Capacidade de realizar o 
acompanhamento orçamentário mensal da área. Capacidade de elaborar 
relatórios e planilhas de acompanhamento dos empreendimentos da área . 
Capacidade de controlar a realização de atividades de fornecimento e de 
serviços dos contratos da área . Capacidade de elaborar relatórios 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

diversos da administração da área 
Brasília – DF
Minaçu – GO

Fronteira – 
MG 

Ibiraci – MG 
Paracatu – 

MG 
Planura – MG
São José da 
Barra – MG 

Ivaipora – PR
Rio de 

Janeiro – RJ 
Sapucaia – RJ
Porto Velho – 

RO 
Cachoeira 

Paulista – SP 
Ibiúna – SP 
Mogi das 

Cruzes – SP 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral II 

 
Pedregulho – 

SP 

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral III 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de planejar, administrar e executar trabalhos específicos de 
suporte administrativo, de elaborar e analisar editais para licitações de 
serviços, convênios e contratos, de elaborar relatórios gerenciais e de 
prestar assessoramento técnico em assuntos ligados à sua formação 
profissional com conhecimento da Lei 8666/1993. 

Aparecida de 
Goiânia – GO
Cuiabá – MT 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Porto Velho – 
RO 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral IV 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade na elaboração de  projetos, pareceres e relatórios nos quais se 
exija a aplicação de conhecimento de administração, preparação de 
documentos para aprovação da Diretoria Colegiada e Conselho de 
Administração, coordenação e desenvolvimento de rotinas 
administrativas em geral (desenvolvimento de pessoal,equipamentos); 
controle orçamentário. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de estudos e trabalhos 
das áreas de planejamento financeiro, das operações contábeis, controles 
internos contábeis, controle patrimonial e controle fiscal, controladoria, 
tesouraria, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, contas a 
receber, faturamento de energia e gestão de inadimplência, orçamento, e 
análise econômico financeira de contratos. Capacidade de contribuir nas 
definições dos objetivos e das metas das áreas contábil e financeira.  



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na elaboração, 
organização e acompanhamento dos trabalhos de planejamento 
financeiro, das operações contábeis, controles internos, controle 
patrimonial, controle fiscal, tesouraria, controladoria, contas a pagar, 
empréstimos e financiamentos, contas a receber, faturamento de energia, 
gestão da inadimplência, orçamento, análise econômico financeira de 
contratos e de regulação econômica. Capacidade de contribuir com seus 
conhecimentos para tomada de decisão e avaliações financeiras e 
contábeis de interesse da empresa. 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Pedregulho – 

SP 

Capacidade de participar e contribuir na execução de medições dos 
serviços e fornecimentos executados nos contratos. Capacidade de 
auxiliar na gestão e fiscalização do cumprimento das clausulas 
contratuais. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na 
elaboração, organização e acompanhamento dos trabalhos de gestão 
contratual ou licitação. Capacidade de contribuir na elaboração de 
relatórios com informações gerais e gerenciais dos contratos e das 
licitações. Capacidade de colaborar na avaliação da habilitação jurídica, 
regularidade fiscal do fornecedor, sua qualificação técnica e econômico-
financeira. Capacidade de contribuir na elaboração de editais e no 
processamento de licitações em todas as modalidades. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Desenvolvimento 
de Pessoas I 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades diversas nos processos administrativos 
e operacionais de recursos humanos como: Recrutamento e Seleção, 
folha de pagamento, atualização e operacionalização de sistemas de 
administração de pessoal, subsidiar ações trabalhistas, banco de dados 
entre outros. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Desenvolvimento 
de Pessoas II 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades nos processos de desenvolvimentos de 
pessoas como: recrutamento e seleção, aprendizagem, desenvolvimento 
de pessoas, programas de motivação, programas de qualidade de vida, 
pesquisas internas, recompensa e remuneração. Capacidade de contribuir 
com seus conhecimentos para melhorar o desempenho das suas 
atividades na área 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Tecnológico e 
Inovação 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em atividades que desenvolvam e estabeleçam uma 
cultura de fomento à inovação tecnológica na Empresa; atuar em 
atividades de prospecção de oportunidades e tendências tecnológicas e 
mercadológicas; atuar na identificação de diretrizes tecnológicas que 
conduzam a Empresa ao estado da arte em suas áreas de atuação; atuar 
em atividades de avaliação de estratégias e políticas de ciência, 
tecnologia e inovação (C&T&I); atuar na organização de uma infra-
estrutura de apoio técnico à pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(P&D&I); atuar na articulação de redes de inovação formada pelos 
diversos atores e instituições de P&D&I (Universidades, Institutos de 
Pesquisa, Fornecedores, Competidores); atuar na avaliação e seleção de 
projetos prioritários de P&D&I. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Planejamento de 
Suprimentos 

Pedregulho – 
SP 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, nos serviços relativos à 
área de Manutenção Eletroeletrônica tais como: instalações, montagens, 
reparos, limpezas,manutenções preventivas e corretivas, testes de 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

aceitação e ensaios especiais em equipamentos e sistemas de supervisão e 
controle, telecomunicações, proteção, etc, de Usinas, Subestações, 
Estações de Telecomunicações, salas de controle em geral e etc. 
Capacidade de relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio 

Suporte a 
Administração de 

Pessoas 

Pedregulho – 
SP 

Capacidade de executar atividades diversas nos processos administrativos 
e operacionais de recursos humanos como: Recrutamento e Seleção, 
folha de pagamento, atualização e operacionalização de sistemas de 
administração de pessoal, subsidiar ações trabalhistas, banco de dados 
entre outros. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Administrador 2 • Graduação concluída em 
Administração. 

Suporte ao 
Negócio Seguros Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução das operações de 
controle interno e liberação de pagamentos.  Capacidade de contribuir nas 
definições de objetivos e metas da área.  Capacidade de contribuir com 
seus conhecimentos  para  tomada de decisão e  avaliação financeira  de  
interesse  da Empresa.  Capacidade de identificar oportunidades de 
melhoria na realização de suas atividades.  Capacidade de executar 
análises e avaliações na área de Gerência de Riscos, das diferentes áreas 
de FURNAS. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Analista de 
Sistemas 1 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

Suporte ao 
Negócio 

Governança 
Corporativa 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução das atividades 
relacionadas à implantação das práticas de Governança Corporativa, tais 
como preparação, catalogação, armazenamento, manutenção e utilização 
do Acervo Documental dos Livros Sociais da Empresa; a lavratura, 
registro e publicação de atas, em cumprimento à Lei das S.A, e 
elaboração de relatórios corporativos oficiais. Capacidade de orientar a 
execução de atividades administrativas diversas. Capacidade de 
participar, com visão sistêmica, no desenvolvimento de estudos e 
pesquisas sobre os assuntos e temas relacionados ao Processo de 
Governança Corporativa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Analista de 
Sistemas 2 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação – 

Desenvolvimento I 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de implantar, gerenciar e manter Sistemas de Informação 
Geográfica (SIGs) corporativos nas plataformas AUTODESK e ESRI, 
com conexão a banco de dados Oracle Spatial. Capacidade de especificar 
requisitos de sistemas de informação para ambiente Web. Capacidade de 
desenvolver sistemas utilizando metodologia orientada a objetos com 
notação UML. Capacidade de desenvolver códigos em Coldfusion, C++ e 
SQL. Capacidade de georreferenciar e aplicar tratamento à imagens 
provenientes de sensoriamento remoto. Capacidade de implementar 
consultas espaciais utilizando as ferramentas das plataformas 
AUTODESK e ESRI. Capacidade de disseminar os conhecimentos da 
área para a organização. Capacidade de propor alternativas e soluções 
para a empresa através do monitoramento do mercado e do conhecimento 
de novas tecnologias relacionadas à tecnologias GIS. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Analista de 
Sistemas 2 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação – 

Desenvolvimento II

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar, sob orientao, de projetos de desenvolvimento 
de sistemas, segundo metodologia e padres pr-estabelecidos. Capacidade 
de participar da elaborao de planos de testes e de garantia de qualidade de 
software. Capacidade de participar de atividades de manuteno da 
disponibilidade dos sistemas corporativos. Capacidade de participar da 
soluo de problemas relacionados  disponibilidade e ao desempenho dos 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

sistemas corporativos, em articulao com outros processos 
correlacionados. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Analista de 
Sistemas 3 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação - Infra-

Estrutura 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de gerenciar parque de servidores e redes de comunicação de 
dados. Capacidade de instalar e configurar servidores em ambiente 
windows. Capacidade de especificar soluções envolvendo servidores em 
ambiente windows. Capacidade de implantar, gerenciar e configurar 
redes TCP/IP. Capacidade de implantar e gerenciar ambientes de 
virtualização de alta disponibilidade em VMWare. Capacidade de 
analisar regras de negócio, buscando soluções que atendam às normas de 
segurança da informação. Capacidade de disseminar os conhecimentos da 
área para a organização. Capacidade de propor alternativas e soluções 
para a empresa através do monitoramento do mercado e do conhecimento 
de novas tecnologias relacionadas a redes de computadores. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Analista de 
Sistemas 4 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação - 

Operação e Suporte 
I 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de administrar banco de dados Oracle na versão 9i e 10G, 
com  cartucho espacial. Capacidade de instalar, manter e aplicar tunning 
em banco de dados Oracle. Capacidade de especificar requisitos de banco 
de dados. Capacidade de disseminar os conhecimentos da área para a 
organização. Capacidade de propor alternativas e soluções para a 
empresa através do monitoramento do mercado e do conhecimento de 
novas tecnologias relacionadas a banco de dados. 

Rio de 
Janeiro – RJ 
Cachoeira 

Paulista – SP Profissional 
de Nível 
Superior 

Analista de 
Sistemas 4 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação - 

Operação e Suporte 
II Mogi das 

Cruzes – SP 

Capacidade de participar da elaboração de procedimentos de instalação e 
de configuração dos produtos disponíveis na Rede Corporativa. 
Capacidade de participar da elaboração e da implantação de 
procedimentos de atendimento, operação e suporte dos produtos 
disponíveis na Rede Corporativa. Capacidade de identificar desvios em 
relação a níveis de serviço estabelecidos. Capacidade de acompanhar a 
implantação de novos produtos na Rede Corporativa. 
 
 
 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Analista de 
Sistemas 5 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação – 

Desenvolvimento I 
São José da 
Barra – MG 

Capacidade de participar, sob orientação, de projetos de desenvolvimento 
de sistemas, segundo metodologia e padrões pré-estabelecidos. 
Capacidade de participar da elaboração de planos de testes e de garantia 
de qualidade de software. Capacidade de participar de atividades de 
manutenção da disponibilidade dos sistemas corporativos. Capacidade de 
participar da solução de problemas relacionados à disponibilidade e ao 
desempenho dos sistemas corporativos, em articulação com outros 
processos correlacionados. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Informática - TI 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação – Geral 

São Paulo – 
SP 

Capacidade de participar da implantao de projetos de infra-estrutura da 
Rede Corporativa.. Capacidade de participar da elaborao de 
procedimentos de instalao e de configurao dos produtos disponveis na 
Rede Corporativa. Capacidade de participar, sob orientao, de projetos de 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

desenvolvimento de sistemas, segundo metodologia e padres pr-
estabelecidos pela Empresa. Capacidade de participar da elaborao de 
planos de testes e de garantia de qualidade de software. Capacidade de 
participar do desenvolvimento de projetos de arquitetura organizacional. 

Brasília – DF

Foz do 
Iguaçu – PR Profissional 

de Nível 
Superior 

Informática - TI 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação - 

Operação e Suporte
Ibiúna – SP 

Capacidade de participar da elaboração de procedimentos de instalação e 
de configuração dos produtos disponíveis na Rede Corporativa. 
Capacidade de participar da elaboração e da implantação de 
procedimentos de atendimento, operação e suporte dos produtos 
disponíveis na Rede Corporativa. Capacidade de identificar desvios em 
relação a níveis de serviço estabelecidos. Capacidade de acompanhar a 
implantação de novos produtos na Rede Corporativa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Ciência da 
Computação 

• Graduação concluída em 
Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de 

Software, Engenharia da 
Computação, Informática,  

Tecnologia da Informação ou 
Tecnólogo em Processamento 

de Dados. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação – Geral 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de especificar requisitos de sistemas da informação para 
ambiente Web em arquitetura multicamadas. Capacidade de definir 
estratégias e processos de desenvolvimento de sistemas utilizando 
metodologia orientada a objetos, com notação Unifed Modeling 
Language-UML. Capacidade de utilizar no desenvolvimento de sistemas, 
modelos de ciclo de vida interativos e incrementais, centrados nos 
conceitos gerais do Rational Unifed Process - RUP. Capacidade de 
analisar e projetar soluções e sistemas para Web utilizando as tecnologias 
da plataforma .Net. 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Arquivologia • Graduação concluída em 
Arquivologia. 

Suporte ao 
Negócio Fundiário 

Aparecida de 
Goiânia – GO

Capacidade de organização e arquivamento de processos administrativos 
referentes à documentação imobiliária e de engenharia, envolvendo a 
operação de sistemas informatizados, com vistas ao monitoramento da 
documentação com busca rápida das informações. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Biólogo • Graduação concluída em 
Biologia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente I São José da 

Barra – MG 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. Capacidade de executar atividades relacionadas à 
bioestatística e à determinação taxonômica de organismos 
zooplanctônicos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Biólogo • Graduação concluída em 
Biologia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente II São José da 

Barra – MG 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. Capacidade de executar atividades relacionadas à 
bioestatística e à determinação taxonômica de organismos 
fitoplanctônicos. 

Profissional Biólogo • Graduação concluída em Planejamento, Meio Ambiente III São José da Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
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de Nível 
Superior 

Biologia. Projetos e 
Obras 

Barra – MG tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. Capacidade de executar atividades relacionadas à 
bioestatística e à fisiologia e endocrinologia de peixes. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Biólogo • Graduação concluída em 
Biologia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente IV Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Foz do 
Iguaçu – PR 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Contador • Graduação concluída em 
Ciências Contábeis. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral 

Paracatu – 
MG 

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Brasília – DF
Serra – ES 

Aparecida de 
Goiânia – GO

Belo 
Horizonte – 

MG 
Chapada dos 
Guimarães – 

MT 
Rio de 

Janeiro – RJ 
Porto Velho – 

RO 
Águas de 

Chapecó – 
SC 

Cachoeira 
Paulista – SP 

Mogi das 
Cruzes – SP 
São Paulo – 

SP 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Contador • Graduação concluída em 
Ciências Contábeis. 

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças 

Gurupi – TO 

Capacidade de participar e contribuir na execução de estudos e trabalhos 
das áreas de planejamento financeiro, das operações contábeis, controles 
internos contábeis, controle patrimonial e controle fiscal, controladoria, 
tesouraria, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, contas a 
receber, faturamento de energia e gestão de inadimplência, orçamento, e 
análise econômico financeira de contratos. Capacidade de contribuir nas 
definições dos objetivos e das metas das áreas contábil e financeira.  
Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na elaboração, 
organização e acompanhamento dos trabalhos de planejamento 
financeiro, das operações contábeis, controles internos, controle 
patrimonial, controle fiscal, tesouraria, controladoria, contas a pagar, 
empréstimos e financiamentos, contas a receber, faturamento de energia, 
gestão da inadimplência, orçamento, análise econômico financeira de 
contratos e de regulação econômica. Capacidade de contribuir com seus 
conhecimentos para tomada de decisão e avaliações financeiras e 
contábeis de interesse da empresa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Economista 1 • Graduação concluída em 
Ciências Econômicas. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Planejamento de 
Mercado 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de realizar estudos e processos de análise da demanda de 
energia elétrica, visando a ampliação do parque instalado gerador e 
transmissor; atividades relacionadas aos estudos e análises do 
comportamento macroeconômico nacional e mundial; Capacidade de 
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realizar análises e estudos estatísticos voltados ao comportamento futuro 
do mercado de energia elétrica; Capacidade de realizar análises e 
gerenciamento dos planos de obras de expansão da Empresa e seus 
respectivos processos orçamentários, no curto, médio e longo prazos; 
Capacidade de atuar no processo de consistência da programação de 
obras com a capacidade de investimento da Empresa, no curto, médio e 
longo prazos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Economista 2 • Graduação concluída em 
Ciências Econômicas. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de medições dos 
serviços e fornecimentos executados nos contratos. Capacidade de 
auxiliar na gestão e fiscalização do cumprimento das clausulas 
contratuais. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na 
elaboração, organização e acompanhamento dos trabalhos de gestão 
contratual ou licitação. Capacidade de contribuir na elaboração de 
relatórios com informações gerais e gerenciais dos contratos e das 
licitações. Capacidade de colaborar na avaliação da habilitação jurídica, 
regularidade fiscal do fornecedor, sua qualificação técnica e econômico-
financeira. Capacidade de contribuir na elaboração de editais e no 
processamento de licitações em todas as modalidades. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Economista 2 • Graduação concluída em 
Ciências Econômicas. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de examinar,  analisar e  acompanhar, os processos de 
cobrança , cronograma físico-financeiro, aspectos fiscais, medições de 
prestação de  serviços, previstos em instrumentos contratuais. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Economista 2 • Graduação concluída em 
Ciências Econômicas. 

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças I 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de elaboração e acompanhamento do orçamento estrutural e 
de investimento, bem como cálculo da receita anual permitida (RAP) 
para os projetos de transmissão e geração; emissão de pareceres que 
envolvam aspectos orçamentários e financeiros para contratação de 
serviços. 

Belo 
Horizonte – 

MG 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Economista 2 • Graduação concluída em 
Ciências Econômicas. 

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças II Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de estudos e trabalhos 
das áreas de planejamento financeiro, das operações contábeis, controles 
internos contábeis, controle patrimonial e controle fiscal, controladoria, 
tesouraria, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, contas a 
receber, faturamento de energia e gestão de inadimplência, orçamento, e 
análise econômico financeira de contratos. Capacidade de contribuir nas 
definições dos objetivos e das metas das áreas contábil e financeira.  
Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na elaboração, 
organização e acompanhamento dos trabalhos de planejamento 
financeiro, das operações contábeis, controles internos, controle 
patrimonial, controle fiscal, tesouraria, controladoria, contas a pagar, 
empréstimos e financiamentos, contas a receber, faturamento de energia, 
gestão da inadimplência, orçamento, análise econômico financeira de 
contratos e de regulação econômica. Capacidade de contribuir com seus 
conhecimentos para tomada de decisão e avaliações financeiras e 
contábeis de interesse da empresa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Comunicação 
Social 1 

• Graduação concluída em 
Comunicação Social. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
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operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Comunicação 
Social 1 

• Graduação concluída em 
Comunicação Social. 

Suporte ao 
Negócio 

Comunicação 
Social Interna e 

Externa 

São Paulo – 
SP 

Capacidade de executar atividades na área de comunicação social interna 
e externa da empresa. Capacidade de utilizar seus conhecimentos 
técnicos para melhorar a performance das atividades da área. Capacidade 
de desenvolver análises, avaliações e relatórios específicos com 
informações de Furnas para subsidiar as áreas internas da organização. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Comunicação 
Social 1 

• Graduação concluída em 
Comunicação Social. 

Suporte ao 
Negócio 

Suporte ao 
Presidente Brasília – DF

Capacidade de participar e contribuir, com visão sistêmica, no 
desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre os assuntos e temas 
relacionados aos negócios empresariais nas áreas de interesse da 
Presidência de FURNAS. Capacidade de participar e contribuir na 
elaboração, nas áreas de interesse da Presidência de FURNAS, de tabelas 
e diversos demonstrativos de dados técnicos, bem como para indicar a 
evolução de indicadores e gráficos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Comunicação 
Social 2 

• Graduação concluída em 
Comunicação Social. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Comunicação 
Social 3 

• Graduação concluída em 
Comunicação Social 

(habilitação Publicidade e 
Propaganda), Comunicação 

Social – Publicidade e 
Propaganda, Comunicação 

Social (habilitação Propaganda 
e Marketing), Comunicação 

Social – Propaganda e 
Marketing. 

Suporte ao 
Negócio 

Comunicação 
Social Interna e 

Externa 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades na área de comunicação social interna 
e externa da empresa. Capacidade de utilizar seus conhecimentos 
técnicos para melhorar a performance das atividades da área. Capacidade 
de desenvolver análises, avaliações e relatórios específicos com 
informações de Furnas para subsidiar as áreas internas da organização. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Comunicação 
Social 4 

• Graduação concluída em 
Comunicação Social 

(habilitação Jornalismo), 
Comunicação Social – 

Jornalismo, Comunicação 
Social (habilitação Propaganda 
e  Marketing), Comunicação 

Social – Propaganda e 
Marketing. 

Suporte ao 
Negócio 

Comunicação 
Social Interna e 

Externa 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades na área de comunicação social interna 
e externa da empresa. Capacidade de utilizar seus conhecimentos 
técnicos para melhorar a performance das atividades da área. Capacidade 
de desenvolver análises, avaliações e relatórios específicos com 
informações de Furnas para subsidiar as áreas internas da organização. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Jornalismo 

• Graduação concluída em 
Comunicação Social 

(habilitação Jornalismo) ou  
Comunicação Social – 

Jornalismo. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar de estudos de viabilidade econômica e técnica 
de projetos de eco-eficiência, eficiência energética e hídrica, alternativas 
energéticas e de iluminação de destaque. Capacidade de participar da 
elaboração de especificações técnicas de materiais, equipamentos e de 
projetos eco-eficientes e de iluminação de destaque. Capacidade de 
contribuir com sugestões e informações na realização de estudos e 
projetos, avaliando possíveis impactos no planejamento das atividades de 
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sua área. Capacidade de participar da prestação de serviços de 
consultoria, relativos ao desenvolvimento de estudos e projetos de eco-
eficiência, eficiência energética e hídrica em edificações, sistemas de 
tratamento de água e esgoto, iluminação pública. Capacidade de realizar 
relatórios de prestação de contas dos serviços. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Marketing 

• Graduação concluída em 
Comunicação Social 

(habilitação Propaganda e 
Marketing), Comunicação 

Social – Propaganda e 
Marketing. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar de estudos de viabilidade econômica e técnica 
de projetos de eco-eficiência, eficiência energética e hídrica, alternativas 
energéticas e de iluminação de destaque. Capacidade de participar da 
elaboração de especificações técnicas de materiais, equipamentos e de 
projetos eco-eficientes e de iluminação de destaque. Capacidade de 
contribuir com sugestões e informações na realização de estudos e 
projetos, avaliando possíveis impactos no planejamento das atividades de 
sua área. Capacidade de participar da prestação de serviços de 
consultoria, relativos ao desenvolvimento de estudos e projetos de eco-
eficiência, eficiência energética e hídrica em edificações, sistemas de 
tratamento de água e esgoto, iluminação pública. Capacidade de realizar 
relatórios de prestação de contas dos serviços. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Relações Públicas

• Graduação concluída em 
Comunicação Social 
(habilitação Relações 

Públicas) ou  Comunicação 
Social – Relações Públicas. 

Suporte ao 
Negócio 

Comunicação 
Social Interna e 

Externa 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades na área de comunicação social interna 
e externa da empresa. Capacidade de utilizar seus conhecimentos 
técnicos para melhorar a performance das atividades da área. Capacidade 
de desenvolver análises, avaliações e relatórios específicos com 
informações de Furnas para subsidiar as áreas internas da organização. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 1 • Graduação concluída em 
Direito. 

Produção e 
Transmissão 

Prevenção de 
Riscos 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de realizar, sob supervisão direta, análises de riscos, visando 
garantir a continuidade da operação das instalações sob responsabilidade 
de sua área de atuação. Capacidade de colaborar na implantação de 
políticas, normas, processos e procedimentos de prevenção e mitigação 
de riscos às pessoas e ao patrimônio ao encargo da sua área de atuação. 
Capacidade para auxiliar na ANÁLISE e implantação dos Planos de 
Contingência e de Emergência. Capacidade colaborar na elaboração de 
relatórios técnicos referentes à sua área de atuação. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 2 • Graduação concluída em 
Direito. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Consultoria e 
Novos Negócios I 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar na gestão de processos relativos a 
patentes,marcas,registros de softwares e direitos autorais junto ao INPI e 
Biblioteca Nacional, analisando a existência da viabilidade para dar 
início ao processo, bem como a realização das buscas de anterioridade e 
trabalhar em conjunto com os consultores espcializados na confecção dos 
relatórios técnicos referentes a cada proces 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 2 • Graduação concluída em 
Direito. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Consultoria e 
Novos Negócios II 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Conhecimento de direito societário e elaboração de contratos 
internacionais no segmento do setor elétrico, voltados para 
empreendimentos de geração e transmissão. Lei nº 8.666/1993, Lei das 
S.A. e Política de Novo Mercado. 

Belo 
Horizonte – 

MG Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 3 • Graduação concluída em 
Direito. 

Suporte ao 
Negócio Jurídico 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar as atividades previstas na legislação que 
regulamenta a profissão.  Capacidade de executar tarefas como 
elaboração e redação de documentos administrativos e peças processuais 
diversas.  Capacidade de elaborar, analisar, rever e conferir minutas de 
contrato de qualquer natureza. Capacidade de propor, distribuir e 
acompanhar ações nas quais a Empresa figure no pólo ativo e/ou 
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defender os interesses naquelas que a mesma figure no pólo passivo, 
sempre sob supervisão direta.  Capacidade de propor soluções para 
problemas mais simples da área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 3 • Graduação concluída em 
Direito. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral Sapucaia – RJ

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 3 • Graduação concluída em 
Direito. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de medições dos 
serviços e fornecimentos executados nos contratos. Capacidade de 
auxiliar na gestão e fiscalização do cumprimento das clausulas 
contratuais. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na 
elaboração, organização e acompanhamento dos trabalhos de gestão 
contratual ou licitação. Capacidade de contribuir na elaboração de 
relatórios com informações gerais e gerenciais dos contratos e das 
licitações. Capacidade de colaborar na avaliação da habilitação jurídica, 
regularidade fiscal do fornecedor, sua qualificação técnica e econômico-
financeira. Capacidade de contribuir na elaboração de editais e no 
processamento de licitações em todas as modalidades. 

Aparecida de 
Goiânia – GO
Cuiabá – MT 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Porto Velho – 
RO 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 3 • Graduação concluída em 
Direito. 

Suporte ao 
Negócio Fundiário 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade de elaborar, analisar, rever e conferir minutas de escrituras e 
contratos  referentes aos imóveis necessários aos empreendimentos da 
Empresa, sob supervisão direta. Capacidade de acompanhar e controlar 
os processos de regularização fiscal relativos aos imóveis. Capacidade de 
propor soluções para problemas mais simples da área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 3 • Graduação concluída em 
Direito. 

Suporte ao 
Negócio 

Governança 
Corporativa 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução das atividades 
relacionadas à implantação das práticas de Governança Corporativa, tais 
como preparação, catalogação, armazenamento, manutenção e utilização 
do Acervo Documental dos Livros Sociais da Empresa; a lavratura, 
registro e publicação de atas, em cumprimento à Lei das S.A, e 
elaboração de relatórios corporativos oficiais. Capacidade de orientar a 
execução de atividades administrativas diversas. Capacidade de 
participar, com visão sistêmica, no desenvolvimento de estudos e 
pesquisas sobre os assuntos e temas relacionados ao Processo de 
Governança Corporativa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 3 • Graduação concluída em 
Direito. 

Suporte ao 
Negócio 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Tecnológico e 
Inovação 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em atividades que desenvolvam e estabeleçam uma 
cultura de fomento à inovação tecnológica na Empresa; atuar em 
atividades de prospecção de oportunidades e tendências tecnológicas e 
mercadológicas; atuar na identificação de diretrizes tecnológicas que 
conduzam a Empresa ao estado da arte em suas áreas de atuação; atuar 
em atividades de avaliação de estratégias e políticas de ciência, 
tecnologia e inovação (C&T&I); atuar na organização de uma infra-
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estrutura de apoio técnico à pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(P&D&I); atuar na articulação de redes de inovação formada pelos 
diversos atores e instituições de P&D&I (Universidades, Institutos de 
Pesquisa, Fornecedores, Competidores); atuar na avaliação e seleção de 
projetos prioritários de P&D&I. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Direito 3 • Graduação concluída em 
Direito. 

Suporte ao 
Negócio 

Suporte ao 
Presidente Brasília – DF

Capacidade de participar e contribuir, com visão sistêmica, no 
desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre os assuntos e temas 
relacionados aos negócios empresariais nas áreas de interesse da 
Presidência de FURNAS. Capacidade de participar e contribuir na 
elaboração, nas áreas de interesse da Presidência de FURNAS, de tabelas 
e diversos demonstrativos de dados técnicos, bem como para indicar a 
evolução de indicadores e gráficos. 

Brasília – DF

Profissional 
de Nível 
Superior 

Educação Física • Graduação concluída em 
Educação Física. 

Suporte ao 
Negócio 

Desenvolvimento 
de Pessoas Mogi das 

Cruzes – SP 

Capacidade de executar atividades nos processos de desenvolvimentos de 
pessoas como: recrutamento e seleção, aprendizagem, desenvolvimento 
de pessoas, programas de motivação, programas de qualidade de vida, 
pesquisas internas, recompensa e remuneração. Capacidade de contribuir 
com seus conhecimentos para melhorar o desempenho das suas 
atividades na área 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Enfermeiro • Graduação concluída em 
Enfermagem. 

Suporte ao 
Negócio Saúde I Ibiúna – SP 

Capacidade de executar atividades da área de Saúde do Trabalho sob 
supervisão, tais como: atendimento às demandas individuais, programas 
de prevenção, treinamentos e campanhas educativas e preventivas, 
avaliação e pesquisas sobre saúde ocupacional. Capacidade de 
recomendar ações de melhoria nas atividades dos processos com os quais 
trabalha. Capacidade de resolver problemas da área realizando 
recomendações para melhoria. Capacidade de elaborar relatórios de 
atendimento. Capacidade de fiscalizar e garantir o cumprimento da 
legislação e normas de Saúde e Segurança do Trabalho junto à empresa. 
Capacidade de executar atividades relacionadas a análises bioquímicas, 
hematológicas e laboratoriais realizadas nas dependências da empresa, 
dentro dos procedimentos vigentes. Capacidade de representar a empresa, 
sob acompanhamento, junto a órgãos de saúde relacionados a suas 
atividades, tais como: Vigilância Sanitária, Inmetro, entre outros. 
Capacidade de participar de processos de credenciamento de laboratórios. 
Capacidade de participar de auditorias e perícias em Medicina e Saúde 
Ocupacional e/ou Odontologia e/ou Análises Clinicas e/ou Psicologia 
e/ou Nutrição e/ou Serviço Social. Capacidade de contribuir para a gestão 
de recursos de saúde e Home Care. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Enfermeiro • Graduação concluída em 
Enfermagem. 

Suporte ao 
Negócio Saúde II São José da 

Barra – MG 

Executar e acompanhar a assistência e consulta de Enfermagem nos 
diversos níveis de complexidade, nos acidentes ou agravos à saúde, 
vinculados ou não à natureza e às condições de trabalho. Executar e 
acompanhar a avaliação dos programas e pareceres técnicos de 
enfermagem na área de Saúde Ocupacional. Capacidade de executar e 
implementar atividades da área de Saúde do Trabalho. Capacidade de 
elaborar relatórios e pareceres técnicos de atendimento. Capacidade de 
realizar e implementar campanhas e projetos na área de Saúde em 
conjunto com outras áreas da Empresa. Capacidade de representar a 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

empresa junto a órgãos de saúde relacionados a suas atividades, tais 
como Vigilância Sanitária. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 1 • Graduação concluída em 
Engenharia (qualquer). 

Suporte ao 
Negócio Qualidade Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de aplicar os conceitos básicos relacionados aos Sistemas de 
Gestão da Qualidade, SGQ, Sistemas de Gestão Ambiental, SGA, 
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional - SGSSO, Sistema 
de Gestão Integrada, SGI e Acreditação. Capacidade de aplicar os 
conceitos básicos relacionados aos Critérios de Excelência baseado no 
Modelo de Excelência da Gestão, MEG da Fundação Nacional da 
Qualidade, FNQ. Capacidade de aplicar os conceitos básicos 
relacionados às Ferramentas da Qualidade e Tecnologias de Gestão. 
Capacidade de aplicar os conceitos básicos relacionados a Sistema de 
Medição de Desempenho. Capacidade de auxiliar nos serviços de 
consultorias relacionados às tecnologias de gestão da qualidade.  
Capacidade para acompanhar auditorias em Sistemas de Gestão, dos 
diversos tipos, tais como: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025 e 
OHSAS 18001. Capacidade de propor ações de melhorias para os 
Sistemas de Gestão das unidades de FURNAS. Capacidade de examinar 
relatórios da gestão de baixa complexidade, baseados nos Critérios de 
Excelência da Fundação Nacional da Qualidade, FNQ. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 1 • Graduação concluída em 
Engenharia (qualquer). 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 1 • Graduação concluída em 
Engenharia (qualquer). 

Suporte ao 
Negócio 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Tecnológico e 
Inovação 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em atividades que desenvolvam e estabeleçam uma 
cultura de fomento à inovação tecnológica na Empresa; atuar em 
atividades de prospecção de oportunidades e tendências tecnológicas e 
mercadológicas; atuar na identificação de diretrizes tecnológicas que 
conduzam a Empresa ao estado da arte em suas áreas de atuação; atuar 
em atividades de avaliação de estratégias e políticas de ciência, 
tecnologia e inovação (C&T&I); atuar na organização de uma infra-
estrutura de apoio técnico à pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(P&D&I); atuar na articulação de redes de inovação formada pelos 
diversos atores e instituições de P&D&I (Universidades, Institutos de 
Pesquisa, Fornecedores, Competidores); atuar na avaliação e seleção de 
projetos prioritários de P&D&I. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 2 • Graduação concluída em 
Engenharia (qualquer). 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Planejamento Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar, sob supervisão, em atividades técnicas relacionadas 
as seguintes áreas: preservação e o armazenamento de materiais em 
almoxarifados, gestão de estoque, classificação de material, alienação e 
inventário de materiais, inspeção de materiais e equipamentos, avaliações 
e diligenciamentos técnicos em fornecedores e operações de transporte e 
remoção de materiais e equipamentos e contratação. Capacidade de 
identificar oportunidades de melhoria nos processos. Capacidade de 
emitir relatórios e pareceres técnicos. Capacidade de tomar decisões 
técnicas adequadas em processos operacionais na sua área de atuação em 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

situações rotineiras. Capacidade de interpretar documentos técnicos. 
Profissional 

de Nível 
Superior 

Engenheiro 2 • Graduação concluída em 
Engenharia (qualquer). 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos Rio de 

Janeiro – RJ Capacidade em Projeto de Equipamentos Hidromecânicos 

Cuiabá – MT 
Rio de 

Janeiro – RJ 
Porto Velho – 

RO 
Profissional 

de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Agrônomo 

• Graduação concluída em 
Engenharia Agronômica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade em atuar em serviços  de pesquisa de preços de terras, 
culturas e construções para a geração de planilhas de valores a serem 
empregados nas avaliações rurais; participação de perícias judiciais, 
vistorias e avaliações relacionadas aos serviços de agronomia; realização 
de levantamentos sócio-econômicos das áreas atingidas por reservatórios, 
subestações e linhas de transmissão com vistas a emissão de relatórios e 
subsídios às análises econômicas e plano de remanejamento das 
populações afetadas; elaboração de laudos técnicos de avaliação; 
avaliação de construções especiais em áreas rurais. 

Aparecida de 
Goiânia – GO
Cuiabá – MT 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Porto Velho – 
RO 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Cartográfico 

• Graduação concluída em 
Engenharia Cartográfica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade de atuar em empreendimentos de geração e transmissão; 
planejamento, coordenação, especificação e fiscalização de serviços 
topográficos, geodésicos, aerofotogramétricos voltados para fins de 
liberação de áreas; execução de perícias técnicas, vistorias e avaliações 
relacionadas a serviços cartográficos; elaboração e análise de laudos de 
avaliação e judiciais; atuação junto a clientes e fornecedores internos e 
externos em relação a assuntos cartográficos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Suporte ao 
Negócio Auditoria Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de verificar o cumprimento das diretrizes e atos normativos 
internos e preceitos da legislação vigente do setor elétrico nas áreas: 
tributária, trabalhista, previdenciária, societária e outras pertinentes à 
atividade da Companhia. Capacidade de avaliar os controles internos. 
Capacidade de examinar documentos contratuais no tocante aos aspectos 
econômico, financeiro, jurídico, tributário e operacional. Capacidade de 
analisar processos judiciais, de desapropriação e licitatórios. Capacidade 
de realizar trabalhos de auditoria inerentes à correspondente formação 
profissional. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de medições dos 
serviços e fornecimentos executados nos contratos. Capacidade de 
auxiliar na gestão e fiscalização do cumprimento das clausulas 
contratuais. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na 
elaboração, organização e acompanhamento dos trabalhos de gestão 
contratual ou licitação. Capacidade de contribuir na elaboração de 
relatórios com informações gerais e gerenciais dos contratos e das 
licitações. Capacidade de colaborar na avaliação da habilitação jurídica, 
regularidade fiscal do fornecedor, sua qualificação técnica e econômico-
financeira. Capacidade de contribuir na elaboração de editais e no 
processamento de licitações em todas as modalidades. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Infra-Estrutura Aparecida de 

Goiânia – GO

Capacidade de verificar análises e estudos de viabilidade econômica e 
técnica referente aos empreendimentos da área.  Capacidade de participar 
da elaboração, detalhamento e execução dos projetos e/ou pesquisas da 
área. Capacidade de auxiliar na elaboração de relatórios técnicos sobre as 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

pesquisas, ensaios e projetos realizados. Capacidade de efetuar ensaios 
em equipamentos e materiais, levantamentos técnicos e avaliações 
exigidas pelos projetos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Acompanhamento 
de Obras e Serviços

Campinas – 
SP 

Capacidade de participar do acompanhamento e fiscalização de obras e 
serviços de engenharia relativos a eco-eficiência, eficiência energética e 
hídrica, alternativas energéticas e de iluminação de destaque. Capacidade 
de contribuir com sugestões e informações para a melhoria das 
atividades, promovendo redução de custos e alterando o rumo das 
atividades. Capacidade de realizar relatórios de medição e 
acompanhamento dos Serviços. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Consultoria e 
Novos Negócios 

Rio de 
Janeiro – RJ 

 
Capacidade  de elaborar termos de compromisso, contratos para 
prestação de serviços, acordos de cooperação no segmento do setor 
elétrico para empreendimentos de geração e transmissão. Conhecimento 
de ferramentas de Gerenciamento de Projetos segundo PMI/PMBOK, 
com ênfase em tecnologia da informação, análise de risco, cronograma 
físico-financeiro e Plano de Negócios. Conhecimento sobre Lei das S.A., 
Política de Novo Mercado, Lei nº 8.666/1993, processo de outorga de 
concessão para implantação e exploração de usinas hidrelétricas e linhas 
de transmissão, Energia Renovável, PROINFA e Crédito Carbono. 

Aparecida de 
Goiânia – GO
Cuiabá – MT 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Porto Velho – 
RO 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos I

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade de atuar em empreendimentos de geração e transmissão, 
envolvendo conhecimentos de pesquisa de preços de terras, de materiais 
de construção e de mão-de-obra para a geração de planilhas de valores a 
serem empregados nas avaliações; elaboração de laudos técnicos de 
avaliação; elaboração de projetos de loteamentos; participação em 
perícias judiciais; emissão de pareceres técnicos; avaliações de 
construções especiais tanto em áreas urbanas quanto áreas rurais. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Estudos e Projetos 
II 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar do acompanhamento e fiscalização de obras e 
serviços de engenharia relativos a eco-eficiência, eficiência energética e 
hídrica, alternativas energéticas e de iluminação de destaque. Capacidade 
de contribuir com sugestões e informações para a melhoria das 
atividades, promovendo redução de custos e alterando o rumo das 
atividades. Capacidade de realizar relatórios de medição e 
acompanhamento dos serviços. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

etapas. Capacidade de contribuir com sugestões e informações na 
melhoria das atividades da área promovendo revisão de atividades. 
Capacidade de realizar análise de relatórios dos serviços prestados por 
consultorias e empresas contratadas na área ambiental. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras I Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar, sob supervisão, em atividades relacionadas as 
seguintes áreas: preservação e o armazenamento de materiais em 
almoxarifados, gestão de estoque, classificação de material, alienação e 
inventário de materiais e operações de transporte e remoção de materiais 
e equipamentos. Capacidade de identificar oportunidades de melhoria nos 
processos. Capacidade de emitir relatórios Capacidade de tomar decisões 
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adequadas em processos operacionais na sua área de atuação em 
situações rotineiras. Capacidade de interpretar documentos técnicos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras II Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras III Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de efetuar lançamentos contábeis após conferência. 
Capacidade de controlar fluxo de caixa da área. Capacidade de preencher 
e conferir relatórios da área.  Capacidade de controlar processos de 
autorização. Capacidade de conferir e registrar transferências de despesas 
e contas. Capacidade de auxiliar nos diferentes trabalhos básicos das 
áreas contábil, financeira, fiscal, tesouraria, contas a pagar, empréstimos 
e financiamentos, contas a receber, faturamento de energia e gestão da 
inadimplência, operações contábeis, controles internos, controle 
patrimonial, orçamento, planejamento financeiro e análise econômico 
financeira de contratos. Capacidade de auxiliar na elaboração de 
processos das áreas contábil, financeira, fiscal, tesouraria, operações 
contábeis, controles internos, controle patrimonial, orçamento, 
planejamento financeiro e análise econômico financeira de contratos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras IV Pedregulho – 

SP 

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Brasília- DF 
Aparecida de 
Goiânia – GO

Paracatu – 
MG 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Sapucaia – RJ
Cachoeira 

Paulista – SP 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras V 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade de fiscalizar a execução de obras de arquitetura e engenharia 
contribuindo em suas diferentes etapas e avaliando possíveis impactos no 
planejamento das atividades da área. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
redução de custos e alterando o rumo das atividades. Capacidade de 
realizar estudos, pesquisas e análises referentes aos empreendimentos da 
área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Pesquisas e Ensaios 
(Superior) 

Aparecida de 
Goiânia – GO

Capacidade de verificar análises e estudos de viabilidade econômica e 
técnica referente aos empreendimentos da área. Capacidade de participar 
da elaboração, detalhamento e execução dos projetos e/ou pesquisas da 
área. Capacidade de auxiliar na elaboração de relatórios técnicos sobre as 
pesquisas, ensaios, e projetos realizados. Capacidade de efetuar ensaios 
em equipamentos e materiais, levantamentos técnicos e avaliações 
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exigidas pelos projetos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Planejamento de 
Geração 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em análises e estudos de inventário hidrelétrico ou 
de viabilidade econômica e técnica dos projetos de ampliação de 
capacidade de geração de energia. Capacidade de atuar em análises, 
estudos e pesquisas que auxiliem na identificação de tendências 
tecnológicas, evolução, potencial e custos associados na produção de 
energia. Capacidade de atuar em análises, estudos e pesquisas de 
avaliação de estratégias e políticas governamentais na área de geração de 
energia. Capacidade de atuar em análises, estudos e pesquisas de 
avaliação de oportunidades de expansão da geração de interesse da 
Empresa. Capacidade atuar no desenvolvimento de modelos e de 
aplicativos computacionais de uso nos processos da área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Produção e 
Transmissão 

Prevenção de 
Riscos 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de realizar, sob supervisão direta, análises de riscos, visando 
garantir a continuidade da operação das instalações sob responsabilidade 
de sua área de atuação. Capacidade de colaborar na implantação de 
políticas, normas, processos e procedimentos de prevenção e mitigação 
de riscos às pessoas e ao patrimônio ao encargo da sua área de atuação. 
Capacidade para auxiliar na ANÁLISE e implantação dos Planos de 
Contingência e de Emergência. Capacidade colaborar na elaboração de 
relatórios técnicos referentes à sua área de atuação. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil 
3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica / 

Manutenção 
Eletromecânica 

Itabera – SP 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil - 
Estruturas 

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil (ênfase em 

Estruturas). 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de realizar estudos, elaborar e analisar projetos, relatórios e 
especificações técnicas nas especialidades de estruturas de concreto e 
metálicas para Aproveitamentos Hidroelétricos, Subestações e Linhas de 
Transmissão. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil - 
Recursos Hídricos

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil (ênfase em 

Hidrologia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de realizar estudos, elaborar e analisar projetos, relatórios e 
especificações técnicas na área de hidrologia para Aproveitamentos 
Hidroelétricos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil - 
Recursos Hídricos

• Graduação concluída em 
Engenharia Civil (ênfase em 

Hidrologia. 

Produção e 
Transmissão Comercialização Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar nos processos de planejamento, controle e 
administração das atividades de comercialização de energia e da 
transmissão. Capacidade de auxiliar na elaboração de estratégias de 
negociação para comercialização da transmissão. Capacidade de atuar 
nos estudos de avaliação e de gerenciamento de risco associados à 
comercialização de energia e da transmissão. Capacidade de executar 
pesquisas de mercado, estudos e análises que auxiliem na identificação de 
oportunidades de comercialização de energia e transmissão de Furnas. 
Capacidade de assessorar a elaboração da documentação e dos contratos 
para a empresa formalizar as suas relações comerciais com os clientes 
externos. 

Profissional Engenheiro • Graduação concluída em Planejamento, Estudos e Projetos Rio de Capacidade de realizar estudos, elaborar e analisar projetos, relatórios e 
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de Nível 
Superior 

Hidráulico Engenharia Civil (ênfase em 
Obras Hidráulicas). 

Projetos e 
Obras 

Janeiro – RJ especificações técnicas na especialidade de obras hidráulicas e de 
programar e executar estudos hidráulicos em modelos reduzidos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil/ 
Elétrico 

• Graduação concluída em 
Engenharia (Civil ou Elétrica).

Produção e 
Transmissão Comercialização Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar nos processos de planejamento, controle e 
administração das atividades de comercialização de energia e da 
transmissão. Capacidade de auxiliar na elaboração de estratégias de 
negociação para comercialização da transmissão. Capacidade de atuar 
nos estudos de avaliação e de gerenciamento de risco associados à 
comercialização de energia e da transmissão. Capacidade de executar 
pesquisas de mercado, estudos e análises que auxiliem na identificação de 
oportunidades de comercialização de energia e transmissão de Furnas. 
Capacidade de assessorar a elaboração da documentação e dos contratos 
para a empresa formalizar as suas relações comerciais com os clientes 
externos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro Civil/ 
Eletrotécnico 

• Graduação concluída em 
Engenharia (Civil ou 

Eletrotécnica). 

Suporte ao 
Negócio 

Suporte ao 
Presidente Brasília – DF

Capacidade de participar e contribuir, com visão sistêmica, no 
desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre os assuntos e temas 
relacionados aos negócios empresariais nas áreas de interesse da 
Presidência de FURNAS. Capacidade de participar e contribuir na 
elaboração, nas áreas de interesse da Presidência de FURNAS, de tabelas 
e diversos demonstrativos de dados técnicos, bem como para indicar a 
evolução de indicadores e gráficos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro da 
Computação 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia da Computação. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras Paracatu – 

MG 

Capacidade de fiscalizar a execução de obras de arquitetura e engenharia 
contribuindo em suas diferentes etapas e avaliando possíveis impactos no 
planejamento das atividades da área. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
redução de custos e alterando o rumo das atividades. Capacidade de 
realizar estudos, pesquisas e análises referentes aos empreendimentos da 
área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro da 
Computação 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia da Computação. 

Suporte ao 
Negócio 

Tecnologia da 
Informação – Geral 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar da implantação de projetos de infra-estrutura da 
Rede Corporativa.. Capacidade de participar da elaboração de 
procedimentos de instalação e de configuração dos produtos disponíveis 
na Rede Corporativa. Capacidade de participar, sob orientação, de 
projetos de desenvolvimento de sistemas, segundo metodologia e padrões 
pré-estabelecidos pela Empresa. Capacidade de participar da elaboração 
de planos de testes e de garantia de qualidade de software. Capacidade de 
participar do desenvolvimento de projetos de arquitetura organizacional. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Consultoria e 
Novos Negócios 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar no segmento do setor elétrico para empreendimentos 
de geração e transmissão, com ênfase em análise econômico-financeira 
de projetos; capacidade de avaliar riscos relativos ao negócio, obtenção 
de recursos para fins de financiamento, orçamento e programação físico-
financeira. Conhecimento em formatação de parcerias para novos 
negócios e participação societária apoiada na Lei das S.A. e Política de 
Novo Mercado. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Planejamento de 
Geração 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em análises e estudos de inventário hidrelétrico ou 
de viabilidade econômica e técnica dos projetos de ampliação de 
capacidade de geração de energia. Capacidade de atuar em análises, 
estudos e pesquisas que auxiliem na identificação de tendências 
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Vaga/CR Descritivo do Processo 

tecnológicas, evolução, potencial e custos associados na produção de 
energia. Capacidade de atuar em análises, estudos e pesquisas de 
avaliação de estratégias e políticas governamentais na área de geração de 
energia. Capacidade de atuar em análises, estudos e pesquisas de 
avaliação de oportunidades de expansão da geração de interesse da 
Empresa. Capacidade atuar no desenvolvimento de modelos e de 
aplicativos computacionais de uso nos processos da área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Planejamento de 
Mercado 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de realizar análises e gerenciamento dos planos de obras de 
expansão da Empresa e seus respectivos processos orçamentários, no 
curto, médio e longo prazos; Capacidade de atuar no processo de 
consistência da programação de obras com a capacidade de investimento 
da Empresa, no curto, médio e longo prazos; Capacidade de realizar 
estudos e processos de análise da demanda de energia elétrica, visando a 
ampliação do parque instalado gerador e transmissor; Capacidade de 
realizar estudos e análises do comportamento macroeconômico nacional 
e mundial; Capacidade de realizar análises e estudos estatísticos voltados 
ao comportamento futuro do mercado de energia elétrica. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de exercer atividades relacionadas a estudos de planejamento 
da expansão do sistema de geração e transmissão; Capacidade de análise 
econômico-financeira de projetos hidrelétricos e termelétricos e avaliação 
das condições de atendimento ao mercado; capacidade de participar da 
elaboração de orçamentos para projetos de geração e de transmissão de 
energia elétrica, como também de normas e instruções sobre propostas 
orçamentárias; Capacidade de elaborar editais, analisar propostas e 
contratação de projetos e de fornecimento de materias; Capacidade de 
elaborar e acompanhar o orçamento estrutural e de investimento e a 
alocação de custos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção. 

Produção e 
Transmissão Comercialização Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar nos processos de planejamento, controle e 
administração das atividades de comercialização de energia e da 
transmissão. Capacidade de auxiliar na elaboração de estratégias de 
negociação para comercialização da transmissão. Capacidade de atuar 
nos estudos de avaliação e de gerenciamento de risco associados à 
comercialização de energia e da transmissão. Capacidade de executar 
pesquisas de mercado, estudos e análises que auxiliem na identificação de 
oportunidades de comercialização de energia e transmissão de Furnas. 
Capacidade de assessorar a elaboração da documentação e dos contratos 
para a empresa formalizar as suas relações comerciais com os clientes 
externos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de medições dos 
serviços e fornecimentos executados nos contratos. Capacidade de 
auxiliar na gestão e fiscalização do cumprimento das clausulas 
contratuais. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na 
elaboração, organização e acompanhamento dos trabalhos de gestão 
contratual ou licitação. Capacidade de contribuir na elaboração de 
relatórios com informações gerais e gerenciais dos contratos e das 
licitações. Capacidade de colaborar na avaliação da habilitação jurídica, 
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regularidade fiscal do fornecedor, sua qualificação técnica e econômico-
financeira. Capacidade de contribuir na elaboração de editais e no 
processamento de licitações em todas as modalidades. 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção. 

Suporte ao 
Negócio 

Engenharia de 
Transporte e de 

Material – Superior Campinas – 
SP 

Capacidade de atuar em atividades técnicas relacionadas às seguintes 
áreas: preservação e o armazenamento de materiais, gestão de estoque, 
classificação, alienação, inventário, inspeção de materiais e 
equipamentos, avaliações e diligenciamentos técnicos em fornecedores e 
operações de transporte e remoção de materiais e equipamentos. 
Capacidade de emitir relatórios e pareceres técnicos. Capacidade de 
negociar com os fornecedores, clientes e parceiros visando obter os 
melhores resultados. Capacidade de tomar decisões técnicas adequadas 
em sua área de atuação em situações rotineiras. Capacidade de interpretar 
documentos técnicos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção. 

Suporte ao 
Negócio 

Suporte ao 
Presidente 

Campinas – 
SP 

Capacidade de participar e contribuir, com visão sistêmica, no 
desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre os assuntos e temas 
relacionados aos negócios empresariais nas áreas de interesse da 
Presidência de FURNAS. Capacidade de participar e contribuir na 
elaboração, nas áreas de interesse da Presidência de FURNAS, de tabelas 
e diversos demonstrativos de dados técnicos, bem como para indicar a 
evolução de indicadores e gráficos. 

Brasília – DF

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Segurança do 

Trabalho 

• Graduação concluída em 
Engenharia (qualquer) com 

especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho. 

Suporte ao 
Negócio 

Segurança do 
Trabalho – Superior Mogi das 

Cruzes – SP 

Capacidade de executar atividades da área de Segurança do Trabalho sob 
supervisão, tais como: atendimento às demandas individuais, programas 
de prevenção, treinamentos e campanhas educativas e preventivas, 
avaliação e pesquisas sobre condições de trabalho. Capacidade de 
recomendar ações de melhoria nas atividades dos processos com os quais 
trabalha. Capacidade de resolver problemas da área realizando 
recomendações para melhoria. Capacidade de elaborar relatórios de 
atendimento. Capacidade de fiscalizar e garantir o cumprimento da 
legislação e normas de Segurança do Trabalho junto à empresa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Telecomunicações 

1 

• Graduação concluída em 
Engenharia de 

Telecomunicações. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de acompanhar a execução de testes em fábrica, 
comissionamento e implantação de equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de prestar apoio à manutenção preventiva 
em equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar nos processos de pesquisa de defeitos e apoio à manutenção 
corretiva nos equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de implantar critérios, diretrizes e periodicidades de 
manutenção para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de configurar ou ajustar equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de dimensionar, sob orientação, os 
equipamentos reserva, sobressalentes, ferramentas e instrumentos 
especiais de manutenção para novas instalações e ampliações. 
Capacidade de participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de 
procedimentos que visem à melhoria do desempenho dos equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de colaborar na 
elaboração de documentação técnica dos equipamentos e sistemas sob 
sua responsabilidade. Capacidade de elaborar relatórios técnicos sobre 
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ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. Capacidade de 
calcular e analisar indicadores de desempenho de manutenção de 
equipamentos e sistemas de sua área de atuação. Capacidade de apoiar 
tecnicamente a gestão de contratos de sua área de atuação. Capacidade de 
apurar custos de manutenção. Capacidade de controlar a execução 
orçamentária. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Telecomunicações 

2 

• Graduação concluída em 
Engenharia de 

Telecomunicações. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade e conhecimentos necesários de executar os projetos da área 
de telecomunicações e comunicação de dados. Capacidade de realizar 
estudos, avaliações , especificações técnicas, projetos básicos, 
orçamentação, editais, projetos executivos e análises técnicas necessárias 
aos projetos. Capacidade de efetuar ensaios em equipamentos e materiais, 
levantamentos técnicos , instalação e avaliações exigidas pelos projetos. 
Capacidade de realizar análises e estudos referentes a impacto ambiental, 
segurança do projeto, implantação e atualização de Normas da ABNT. 
Capacidade de efetuar perícias e arbitramentos referentes aos estudos da 
área. Capacidade de realizar estudos com base em dados geográficos e 
cartográficos, bem como avaliações sobre terra e benfeitorias, sob 
supervisão direta. Conhecimento nas áreas de NGN, redes ópticas,  
telefonia, comunicação de dados, convergência telefonia  móvel-
comunicação de dados - IMS, gerenciamento de redes de 
telecomunicações e de comunicação de dados,  multimídia, 
gerenciamento de projetos segundo o PMI,  COBIT e ITIL, segurança de 
redes de comunicação. Capacidade de realizar estudos, orçamentos, 
avaliações e análises técnicas de alternativas no planejamento de sistemas 
de telecomunicações de transmissão em rádio e em fibras ópticas. 
Capacidade de realizar estudos com base em dados geográficos e 
cartográficos.Capacidade de realizar estudos, orçamentos, avaliações e 
análises técnicas de alternativas no planejamento de redes de telefonia e 
dados. Capacidade de efetuar levantamentos técnicos e avaliações de 
novas tecnologias. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Sistemas Elétricos

• Graduação concluída em 
Engenharia de Sistemas 

Elétricos. 

Produção e 
Transmissão 

Operação de 
Sistemas 

Eletroenergéticos 
de 

Telecomunicações 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar nos processos de suporte, análise e planejamento da 
operação dos sistemas eletroenergético, de telecomunicações, de linhas 
de transmissão e de supervisão e controle. Capacidade de participar de 
estudos, ensaios e do estabelecimento de procedimentos que visem a 
melhoria do desempenho dos sistemas. Capacidade de assegurar a 
qualidade da operação dos sistemas. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção Elétrica

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção 

Elétrica. 

Produção e 
Transmissão Comercialização Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar nos processos de planejamento, controle e 
administração das atividades de comercialização de energia e da 
transmissão. Capacidade de auxiliar na elaboração de estratégias de 
negociação para comercialização da transmissão. Capacidade de atuar 
nos estudos de avaliação e de gerenciamento de risco associados à 
comercialização de energia e da transmissão. Capacidade de executar 
pesquisas de mercado, estudos e análises que auxiliem na identificação de 
oportunidades de comercialização de energia e transmissão de Furnas. 
Capacidade de assessorar a elaboração da documentação e dos contratos 
para a empresa formalizar as suas relações comerciais com os clientes 
externos. 
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Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Produção Elétrica

• Graduação concluída em 
Engenharia de Produção 

Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de acompanhar a execução de testes em fábrica, 
comissionamento e implantação de equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de prestar apoio à manutenção preventiva 
em equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar nos processos de pesquisa de defeitos e apoio à manutenção 
corretiva nos equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de implantar critérios, diretrizes e periodicidades de 
manutenção para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de configurar ou ajustar equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de dimensionar, sob orientação, os 
equipamentos reserva, sobressalentes, ferramentas e instrumentos 
especiais de manutenção para novas instalações e ampliações. 
Capacidade de participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de 
procedimentos que visem à melhoria do desempenho dos equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de colaborar na 
elaboração de documentação técnica dos equipamentos e sistemas sob 
sua responsabilidade. Capacidade de elaborar relatórios técnicos sobre 
ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. Capacidade de 
calcular e analisar indicadores de desempenho de manutenção de 
equipamentos e sistemas de sua área de atuação. Capacidade de apoiar 
tecnicamente a gestão de contratos de sua área de atuação. Capacidade de 
apurar custos de manutenção. Capacidade de controlar a execução 
orçamentária. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Consultoria e 
Novos Negócios 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade  de elaborar termos de compromisso, contratos para 
prestação de serviços, acordos de cooperação no segmento do setor 
elétrico para empreendimentos de geração e transmissão. Conhecimento 
de ferramentas de Gerenciamento de Projetos segundo PMI/PMBOK, 
com ênfase em tecnologia da informação, análise de risco, cronograma 
físico-financeiro e Plano de Negócios. Conhecimento sobre Lei das S.A., 
Política de Novo Mercado, Lei nº 8.666/1993, processo de outorga de 
concessão para implantação e exploração de usinas hidrelétricas e linhas 
de transmissão, Energia Renovável, PROINFA e Crédito Carbono. 

Brasília – DF
São José da 
Barra – MG 

Rio de 
Janeiro – RJ Profissional 

de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade de participar de estudos de viabilidade econômica e técnica 
de projetos de eco-eficiência, eficiência energética e hídrica, alternativas 
energéticas e de iluminação de destaque. Capacidade de participar da 
elaboração de especificações técnicas de materiais, equipamentos e de 
projetos eco-eficientes e de iluminação de destaque. Capacidade de 
contribuir com sugestões e informações na realização de estudos e 
projetos, avaliando possíveis impactos no planejamento das atividades de 
sua área. Capacidade de participar da prestação de serviços de 
consultoria, relativos ao desenvolvimento de estudos e projetos de eco-
eficiência, eficiência energética e hídrica em edificações, sistemas de 
tratamento de água e esgoto, iluminação pública. Capacidade de realizar 
relatórios de prestação de contas dos serviços. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras I Pedregulho – 

SP 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, nos serviços relativos à 
área de Manutenção Eletroeletrônica tais como: instalações, montagens, 
reparos, limpezas,manutenções preventivas e corretivas, testes de 
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aceitação e ensaios especiais em equipamentos e sistemas de supervisão e 
controle, telecomunicações, proteção, etc, de Usinas, Subestações, 
Estações de Telecomunicações, salas de controle em geral e etc. 
Capacidade de relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Brasília – DF
Paracatu – 

MG 
Rio de 

Janeiro – RJ 
Sapucaia- RJ 

Cachoeira 
Paulista – SP 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras II 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade de fiscalizar a execução de obras de arquitetura e engenharia 
contribuindo em suas diferentes etapas e avaliando possíveis impactos no 
planejamento das atividades da área. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
redução de custos e alterando o rumo das atividades. Capacidade de 
realizar estudos, pesquisas e análises referentes aos empreendimentos da 
área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras III Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de instalar e de configurar produtos disponíveis na Rede 
Corporativa, a partir de procedimentos pré-estabelecidos. Capacidade de 
executar atividades de atendimento, operação e suporte aos produtos 
disponíveis na Rede Corporativa, a partir de procedimentos pré-
estabelecidos. Capacidade de acompanhar a disponibilidade e o 
desempenho da Rede Corporativa, a partir de ferramentas e 
procedimentos pré-estabelecidos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Planejamento de 
Geração 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em análises e estudos de inventário hidrelétrico ou 
de viabilidade econômica e técnica dos projetos de ampliação de 
capacidade de geração de energia. Capacidade de atuar em análises, 
estudos e pesquisas que auxiliem na identificação de tendências 
tecnológicas, evolução, potencial e custos associados na produção de 
energia. Capacidade de atuar em análises, estudos e pesquisas de 
avaliação de estratégias e políticas governamentais na área de geração de 
energia. Capacidade de atuar em análises, estudos e pesquisas de 
avaliação de oportunidades de expansão da geração de interesse da 
Empresa. Capacidade atuar no desenvolvimento de modelos e de 
aplicativos computacionais de uso nos processos da área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Planejamento de 
Transmissão 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar dos estudos técnicos e econômicos relacionados 
à expansão do sistema de transmissão e conexão de novas usinas ao 
sistema interligado nacional; Capacidade de transcrever os resultados dos 
estudos de expansão para o Plano Geral de Obras da Empresa; 
Capacidade de utilizar as ferramentas de análise de fluxo de potência, 
curto-circuito, estabilidade, transitórios eletromagnéticos, harmônicos, 
plotagens e tabelamento; cálculo de parâmetros de linha e condutor 
ótimo; Capacidade de acompanhar a consolidação de informações de 
novos empreendimentos de transmissão para subsidiar a ANEEL no 
processo de Autorização; Capacidade de participar no Acompanhamento 
das Autorizações de novos empreendimentos de transmissão pela 
ANEEL; Capacidade de preparar a estrutura de dados para cálculo da 
tarifa de uso do sistema de transmissão. 

Profissional Engenheiro • Graduação concluída em Planejamento, Projetos I Rio de Capacidade de executar os projetos da área. Capacidade de realizar 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

de Nível 
Superior 

Elétrico 1 Engenharia Elétrica. Projetos e 
Obras 

Janeiro – RJ estudos, avaliações, levantamentos técnicos e análises técnicas 
necessárias aos projetos. Capacidade de elaborar as especificações 
técnicas requeridas pelos projetos. Capacidade de preparar orçamentos e 
cronogramas e executar atividades de acompanhamento dos 
fornecimentos aplicáveis aos projetos. Capacidade de acompanhar a 
realização de ensaios em equipamentos e materiais. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos II Rio de 

Janeiro – RJ Capacidade em Projetos de máquinas rotativas 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Ensaios e 
Desenvolvimento e 

Química 

São José da 
Barra – MG 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, ensaios e serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e preditiva em equipamentos e sistemas 
de sua área de atuação. Capacidade colaborar na elaboração de relatórios 
técnicos referentes a ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. 
Capacidade de propor critérios, diretrizes e periodicidades de manutenção 
para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
propor especificações de instrumentos e equipamentos. Capacidade de 
acompanhar o comissionamento e recebimento de equipamentos e 
instrumentos dentro de sua área de atuação.  Capacidade de executar, sob 
supervisão direta, serviços de rotina de Laboratório Químico, realizando 
análise e testes padronizados de sua responsabilidade. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção – 

Metrologia 

São José da 
Barra – MG 

Capacidade de executar, sob supervisão, as atividades pertinentes ao 
Sistema da Qualidade de Laboratório de Metrologia. Capacidade de 
participar de processos de elaboração e revisão de normas técnicas, 
procedimentos e outros documentos do Sistema da Qualidade. 
Capacidade de atuar, sob supervisão, em linhas de padronização de 
Grandezas Elétricas, Mecânicas e outras. Capacidade de efetuar, sob 
supervisão, estudos estatísticos sobre resultados de ensaios de calibração.  
Capacidade de efetuar cálculos de Incerteza de Medição.  Capacidade de 
participar de processos formais de avaliação de Laboratório de 
Calibração.  Capacidade de calibrar instrumentos de ensaio dentro dos 
preceitos das Normas de Qualidade aplicáveis.  Capacidade de elaborar 
Relatórios, Atestados e Certificados de Calibração. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Reparos 
Especializados e 

Fabricação 

São José da 
Barra – MG 

Capacidade de executar, sob supervisão, atividades de manutenção, 
reparos especializados e/ou fabricação de componentes de equipamentos, 
instrumentos e dispositivos do Sistema Elétrico, de Comunicações e de 
Sistemas Auxiliares de sua área de atuação. Capacidade de auxiliar na 
elaboração de relatórios técnicos referentes a trabalhos de Manutenção de 
Instrumentos ou Equipamentos de sua área de atuação.  Capacidade de 
propor especificações técnicas para fins de implantação de melhorias, 
composição de editais de licitação, dentro de processos de aquisição de 
materiais, serviços, instrumentos, equipamentos e outros. Capacidade de 
efetuar, sob supervisão, ensaios de aceitação e de comissionamento de 
equipamentos, instrumentos e dispositivos do Sistema Elétrico, de 
Comunicações, Sistemas Auxiliares e outros dispositivos afins em sua 
área de atuação. Capacidade de elaborar instruções técnicas sobre 
operação e manutenção de instrumentos e equipamentos em sua área de 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

atuação. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de acompanhar a execução de testes em fábrica, 
comissionamento e implantação de equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de prestar apoio à manutenção preventiva 
em equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar nos processos de pesquisa de defeitos e apoio à manutenção 
corretiva nos equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de implantar critérios, diretrizes e periodicidades de 
manutenção para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de configurar ou ajustar equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de dimensionar, sob orientação, os 
equipamentos reserva, sobressalentes, ferramentas e instrumentos 
especiais de manutenção para novas instalações e ampliações. 
Capacidade de participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de 
procedimentos que visem à melhoria do desempenho dos equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de colaborar na 
elaboração de documentação técnica dos equipamentos e sistemas sob 
sua responsabilidade. Capacidade de elaborar relatórios técnicos sobre 
ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. Capacidade de 
calcular e analisar indicadores de desempenho de manutenção de 
equipamentos e sistemas de sua área de atuação. Capacidade de apoiar 
tecnicamente a gestão de contratos de sua área de atuação. Capacidade de 
apurar custos de manutenção. Capacidade de controlar a execução 
orçamentária. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 
Treinamento e 
Capacitação 

Técnica 

São José da 
Barra – MG 

Capacidade de elaborar, preparar, e atualizar material técnico 
especializado, procedimentos e outros materiais didáticos para uso em 
treinamentos e eventos de capacitação de pessoal de Manutenção e 
Operação do Sistema Elétrico, de Comunicações e de Sistemas 
Auxiliares. Capacidade de ministrar treinamentos de 
atualização/especialização para profissionais de Operação e de 
Manutenção do Sistema Elétrico, de Comunicações e de Sistemas 
Auxiliares. Capacidade operar, sob supervisão, equipamentos e 
instrumentos de ensaios eletroeletrônicos e eletromecânicos e realizar 
ensaios e estudos visando o desenvolvimento de equipamentos, ensaios e 
métodos específicos em atividades de ensino e pesquisa. 

Araporã – 
MG 

Fronteira - 
MG 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica I 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica II 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, nos serviços relativos à 
área de Manutenção Eletroeletrônica tais como: instalações, montagens, 
reparos, limpezas,manutenções preventivas e corretivas, testes de 
aceitação e ensaios especiais em equipamentos e sistemas de supervisão e 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

controle, telecomunicações, proteção, etc, de Usinas, Subestações, 
Estações de Telecomunicações, salas de controle em geral e etc. 
Capacidade de relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Brasília – DF
Ibiraci – MG 
São José da 
Barra – MG 

Porto Velho – 
RO 

Campinas – 
SP 

Ibiúna – SP 
Mogi das 

Cruzes – SP 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica / 

Manutenção 
Eletromecânica I 

Serra – ES 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica / 

Manutenção 
Eletromecânica II 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, nos serviços relativos à 
área de Manutenção Eletroeletrônica tais como: instalações, montagens, 
reparos, limpezas,manutenções preventivas e corretivas, testes de 
aceitação e ensaios especiais em equipamentos e sistemas de supervisão e 
controle, telecomunicações, proteção, etc, de Usinas, Subestações, 
Estações de Telecomunicações, salas de controle em geral e etc. 
Capacidade de relatar e/ou registrar informações em relatórios. 

Araporã – 
MG 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica Fronteira – 

MG 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Operação de 
Sistemas 

Eletroenergéticos 
de 

Telecomunicações 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar nos processos de suporte, análise e planejamento da 
operação dos sistemas eletroenergético, de telecomunicações, de linhas 
de transmissão e de supervisão e controle. Capacidade de participar de 
estudos, ensaios e do estabelecimento de procedimentos que visem a 
melhoria do desempenho dos sistemas. (NÍVEL 1) 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Produção e 
Transmissão 

Prevenção de 
Riscos 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de realizar, sob supervisão direta, análises de riscos, visando 
garantir a continuidade da operação das instalações sob responsabilidade 
de sua área de atuação. Capacidade de colaborar na implantação de 
políticas, normas, processos e procedimentos de prevenção e mitigação 
de riscos às pessoas e ao patrimônio ao encargo da sua área de atuação. 
Capacidade para auxiliar na ANÁLISE e implantação dos Planos de 
Contingência e de Emergência. Capacidade colaborar na elaboração de 
relatórios técnicos referentes à sua área de atuação. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Suporte ao 
Negócio Auditoria Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de verificar o cumprimento das diretrizes e atos normativos 
internos e preceitos da legislação vigente do setor elétrico nas áreas: 
tributária, trabalhista, previdenciária, societária e outras pertinentes à 
atividade da Companhia. Capacidade de avaliar os controles internos. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Capacidade de examinar documentos contratuais no tocante aos aspectos 
econômico, financeiro, jurídico, tributário e operacional. Capacidade de 
analisar processos judiciais, de desapropriação e licitatórios. Capacidade 
de realizar trabalhos de auditoria inerentes à correspondente formação 
profissional. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Suporte ao 
Negócio 

Contabilidade e 
Finanças 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de estudos e trabalhos 
das áreas de planejamento financeiro, das operações contábeis, controles 
internos contábeis, controle patrimonial e controle fiscal, controladoria, 
tesouraria, contas a pagar, empréstimos e financiamentos, contas a 
receber, faturamento de energia e gestão de inadimplência, orçamento, e 
análise econômico financeira de contratos. Capacidade de contribuir nas 
definições dos objetivos e das metas das áreas contábil e financeira.  
Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na elaboração, 
organização e acompanhamento dos trabalhos de planejamento 
financeiro, das operações contábeis, controles internos, controle 
patrimonial, controle fiscal, tesouraria, controladoria, contas a pagar, 
empréstimos e financiamentos, contas a receber, faturamento de energia, 
gestão da inadimplência, orçamento, análise econômico financeira de 
contratos e de regulação econômica. Capacidade de contribuir com seus 
conhecimentos para tomada de decisão e avaliações financeiras e 
contábeis de interesse da empresa. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Suporte ao 
Negócio Contratação Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir na execução de medições dos 
serviços e fornecimentos executados nos contratos. Capacidade de 
auxiliar na gestão e fiscalização do cumprimento das clausulas 
contratuais. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos na 
elaboração, organização e acompanhamento dos trabalhos de gestão 
contratual ou licitação. Capacidade de contribuir na elaboração de 
relatórios com informações gerais e gerenciais dos contratos e das 
licitações. Capacidade de colaborar na avaliação da habilitação jurídica, 
regularidade fiscal do fornecedor, sua qualificação técnica e econômico-
financeira. Capacidade de contribuir na elaboração de editais e no 
processamento de licitações em todas as modalidades. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Elétrico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Suporte ao 
Negócio 

Engenharia de 
Transporte e de 

Material - Superior 

Campinas – 
SP 

Capacidade de atuar em atividades técnicas relacionadas às seguintes 
áreas: preservação e o armazenamento de materiais, gestão de estoque, 
classificação, alienação, inventário, inspeção de materiais e 
equipamentos, avaliações e diligenciamentos técnicos em fornecedores e 
operações de transporte e remoção de materiais e equipamentos. 
Capacidade de emitir relatórios e pareceres técnicos. Capacidade de 
negociar com os fornecedores, clientes e parceiros visando obter os 
melhores resultados. Capacidade de tomar decisões técnicas adequadas 
em sua área de atuação em situações rotineiras. Capacidade de interpretar 
documentos técnicos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro de 
Planejamento 

• Graduação concluída em 
Engenharia Elétrica. 

Suporte ao 
Negócio 

Suporte ao 
Presidente 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de participar e contribuir, com visão sistêmica, no 
desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre os assuntos e temas 
relacionados aos negócios empresariais nas áreas de interesse da 
Presidência de FURNAS. Capacidade de participar e contribuir na 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

elaboração, nas áreas de interesse da Presidência de FURNAS, de tabelas 
e diversos demonstrativos de dados técnicos, bem como para indicar a 
evolução de indicadores e gráficos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Eletrônico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Eletrônica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de especificar, projetar, estudar, desenvolver, instalar, utilizar 
e dar manutenção em sistemas de medição e controle, com ênfase em 
instrumentação, aquisição de sinais e controle de processos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Eletrônico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Reparos 
Especializados e 

Fabricação 

São José da 
Barra – MG 

Capacidade de executar, sob supervisão, atividades de manutenção, 
reparos especializados e/ou fabricação de componentes de equipamentos, 
instrumentos e dispositivos do Sistema Elétrico, de Comunicações e de 
Sistemas Auxiliares de sua área de atuação. Capacidade de auxiliar na 
elaboração de relatórios técnicos referentes a trabalhos de Manutenção de 
Instrumentos ou Equipamentos de sua área de atuação.  Capacidade de 
propor especificações técnicas para fins de implantação de melhorias, 
composição de editais de licitação, dentro de processos de aquisição de 
materiais, serviços, instrumentos, equipamentos e outros. Capacidade de 
efetuar, sob supervisão, ensaios de aceitação e de comissionamento de 
equipamentos, instrumentos e dispositivos do Sistema Elétrico, de 
Comunicações, Sistemas Auxiliares e outros dispositivos afins em sua 
área de atuação. Capacidade de elaborar instruções técnicas sobre 
operação e manutenção de instrumentos e equipamentos em sua área de 
atuação. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Eletrônico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de acompanhar a execução de testes em fábrica, 
comissionamento e implantação de equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de prestar apoio à manutenção preventiva 
em equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar nos processos de pesquisa de defeitos e apoio à manutenção 
corretiva nos equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de implantar critérios, diretrizes e periodicidades de 
manutenção para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de configurar ou ajustar equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de dimensionar, sob orientação, os 
equipamentos reserva, sobressalentes, ferramentas e instrumentos 
especiais de manutenção para novas instalações e ampliações. 
Capacidade de participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de 
procedimentos que visem à melhoria do desempenho dos equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de colaborar na 
elaboração de documentação técnica dos equipamentos e sistemas sob 
sua responsabilidade. Capacidade de elaborar relatórios técnicos sobre 
ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. Capacidade de 
calcular e analisar indicadores de desempenho de manutenção de 
equipamentos e sistemas de sua área de atuação. Capacidade de apoiar 
tecnicamente a gestão de contratos de sua área de atuação. Capacidade de 
apurar custos de manutenção. Capacidade de controlar a execução 
orçamentária. 

Profissional 
de Nível 

Engenheiro 
Eletrônico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

São José da 
Barra – MG 

Capacidade de elaborar, preparar, e atualizar material técnico 
especializado, procedimentos e outros materiais didáticos para uso em 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
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Superior Treinamento e 
Capacitação 

Técnica 

treinamentos e eventos de capacitação de pessoal de Manutenção e 
Operação do Sistema Elétrico, de Comunicações e de Sistemas 
Auxiliares. Capacidade de ministrar treinamentos de 
atualização/especialização para profissionais de Operação e de 
Manutenção do Sistema Elétrico, de Comunicações e de Sistemas 
Auxiliares. Capacidade operar, sob supervisão, equipamentos e 
instrumentos de ensaios eletroeletrônicos e eletromecânicos e realizar 
ensaios e estudos visando o desenvolvimento de equipamentos, ensaios e 
métodos específicos em atividades de ensino e pesquisa. 

Serra – ES 
Rio de 

Janeiro – RJ Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Eletrônico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica / 

Manutenção 
Eletromecânica 

Campos dos 
Goytacazes – 

RJ 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Eletrônico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Eletrônica. 

Produção e 
Transmissão 

Sistemas de 
Supervisão e 

Controle 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar nos processos de suporte da área de sistemas de 
automação, supervisão e controle de sistemas elétricos ou de 
telecomunicações. Capacidade de participar de estudos, ensaios e do 
estabelecimento de procedimentos que visem a melhoria do desempenho 
destes sistemas. Capacidade de assegurar a qualidade da operação destes 
sistemas. Capacidade de auxiliar a execução serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e preditiva em equipamentos e sistemas de 
automação, supervisão e controle associados a salas de equipamentos, 
salas de controle de centros de operação e simuladores de sistemas 
elétricos ou de telecomunicações. Capacidade de operar sistemas 
computacionais de automação, supervisão e controle de sistemas elétricos 
ou de telecomunicações. Capacidade de acompanhar o desenvolvimento e 
a instalação de sistemas, equipamentos, programas, aplicativos e bases de 
dados associados a sistemas de supervisão e controle em tempo real e 
simuladores de sistemas elétricos e telecomunicações. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Eletrônico/ 

Eletrotécnico 

• Graduação concluída em 
Engenharia (Eletrônica ou 

Eletrotécnica). 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica / 

Manutenção 
Eletromecânica 

Ibiúna – SP 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Eletrônico/ 

Telecomunicações

• Graduação concluída em 
Engenharia (Eletrônica ou de 

Telecomunicações). 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica / 

Manutenção 
Eletromecânica 

Ibiúna – SP 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Profissional Engenheiro Graduação concluída em Produção e Engenharia de Rio de Capacidade de acompanhar a execução de testes em fábrica, 
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de Nível 
Superior 

Eletrônico/ 
Computação/ 
Automação 

Engenharia (Eletrônica, da 
Computação ou de 

Automação). 

Transmissão Manutenção - 
Suporte Técnico 

Janeiro – RJ comissionamento e implantação de equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de prestar apoio à manutenção preventiva 
em equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar nos processos de pesquisa de defeitos e apoio à manutenção 
corretiva nos equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de implantar critérios, diretrizes e periodicidades de 
manutenção para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de configurar ou ajustar equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de dimensionar, sob orientação, os 
equipamentos reserva, sobressalentes, ferramentas e instrumentos 
especiais de manutenção para novas instalações e ampliações. 
Capacidade de participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de 
procedimentos que visem à melhoria do desempenho dos equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de colaborar na 
elaboração de documentação técnica dos equipamentos e sistemas sob 
sua responsabilidade. Capacidade de elaborar relatórios técnicos sobre 
ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. Capacidade de 
calcular e analisar indicadores de desempenho de manutenção de 
equipamentos e sistemas de sua área de atuação. Capacidade de apoiar 
tecnicamente a gestão de contratos de sua área de atuação. Capacidade de 
apurar custos de manutenção. Capacidade de controlar a execução 
orçamentária. 

Foz do 
Iguaçu – PR 

Rio de 
Janeiro – RJ 
Campos dos 

Goytacazes  – 
RJ 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Eletrotécnico 

• Graduação concluída em 
Engenharia Eletrotécnica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica / 

Manutenção 
Eletromecânica 

Itabera – SP 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Ambientalista 

• Graduação concluída em 
Engenharia do Meio 

Ambiente. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Florestal 

• Graduação concluída em 
Engenharia Florestal. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de acompanhar a execução de testes em fábrica, 
comissionamento e implantação de equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de prestar apoio à manutenção preventiva 
em equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
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colaborar nos processos de pesquisa de defeitos e apoio à manutenção 
corretiva nos equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de implantar critérios, diretrizes e periodicidades de 
manutenção para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de configurar ou ajustar equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de dimensionar, sob orientação, os 
equipamentos reserva, sobressalentes, ferramentas e instrumentos 
especiais de manutenção para novas instalações e ampliações. 
Capacidade de participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de 
procedimentos que visem à melhoria do desempenho dos equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de colaborar na 
elaboração de documentação técnica dos equipamentos e sistemas sob 
sua responsabilidade. Capacidade de elaborar relatórios técnicos sobre 
ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. Capacidade de 
calcular e analisar indicadores de desempenho de manutenção de 
equipamentos e sistemas de sua área de atuação. Capacidade de apoiar 
tecnicamente a gestão de contratos de sua área de atuação. Capacidade de 
apurar custos de manutenção. Capacidade de controlar a execução 
orçamentária. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletromecânica 

Foz do 
Iguaçu – PR 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

Porto Velho – 
RO 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Produção e 
Transmissão 

Manutenção 
Eletroeletrônica / 

Manutenção 
Eletromecânica Ibiúna – SP 

Capacidade de coordenar e/ou executar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva, instalações, montagens, ensaios de 
aceitação e testes especiais em linhas de transmissão e equipamentos de 
subestações e usinas, nos sistemas de telecomunicações, proteção, 
supervisão e controle. Capacidade de controlar a qualidade dos serviços 
técnicos. Capacidade de utilizar seus conhecimentos para propor e 
executar melhorias nas atividades da sua área. 

São Paulo – 
SP 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Suporte ao 
Negócio 

Engenharia de 
Transporte e de 

Material - Superior Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em atividades técnicas relacionadas às seguintes 
áreas: preservação e o armazenamento de materiais, gestão de estoque, 
classificação, alienação, inventário, inspeção de materiais e 
equipamentos, avaliações e diligenciamentos técnicos em fornecedores e 
operações de transporte e remoção de materiais e equipamentos. 
Capacidade de emitir relatórios e pareceres técnicos. Capacidade de 
negociar com os fornecedores, clientes e parceiros visando obter os 
melhores resultados. Capacidade de tomar decisões técnicas adequadas 
em sua área de atuação em situações rotineiras. Capacidade de interpretar 
documentos técnicos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras I Pedregulho – 

SP 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, os serviços relativos à 
área de Manutenção Eletromecânica tais como: lubrificação, soldas, 
cortes, instalações, montagens, reparos, limpezas, manutenções 
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preventivas e corretivas, testes de aceitação e ensaios em equipamentos e 
sistemas eletromecânicos tais como: disjuntores, seccionadores, 
transformadores, reatores, turbinas, geradores, bombas, válvulas, motores 
e etc, em Usinas, Subestações, Estações de Telecomunicações, locais pré-
estabelecidos e etc. Capacidade de relatar e/ou registrar informações em 
relatórios. 

Brasília – DF
Paracatu – 

MG 
Rio de 

Janeiro – RJ 
Sapucaia – RJ

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Obras II 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade de fiscalizar a execução de obras de arquitetura e engenharia 
contribuindo em suas diferentes etapas e avaliando possíveis impactos no 
planejamento das atividades da área. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
redução de custos e alterando o rumo das atividades. Capacidade de 
realizar estudos, pesquisas e análises referentes aos empreendimentos da 
área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos I Rio de 

Janeiro – RJ Capacidade em Projeto de Pontes e Pórticos rolantes, Talhas e afins 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos II Rio de 

Janeiro – RJ Capacidade em Sistemas de Ar condicionado e exaustão 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Mecânico 3 

• Graduação concluída em 
Engenharia Mecânica. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos III Rio de 

Janeiro – RJ 
Capacidade em Sistemas de Bombeamento, tubulações e instrumentação 
e controle 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Químico 1 

• Graduação concluída em 
Engenharia Química. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Químico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Química. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Ensaios e 
Desenvolvimento e 

Química 

São José da 
Barra – MG 

Capacidade de executar, sob supervisão direta, ensaios e serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e preditiva em equipamentos e sistemas 
de sua área de atuação. Capacidade colaborar na elaboração de relatórios 
técnicos referentes a ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. 
Capacidade de propor critérios, diretrizes e periodicidades de manutenção 
para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
propor especificações de instrumentos e equipamentos. Capacidade de 
acompanhar o comissionamento e recebimento de equipamentos e 
instrumentos dentro de sua área de atuação.  Capacidade de executar, sob 
supervisão direta, serviços de rotina de Laboratório Químico, realizando 
análise e testes padronizados de sua responsabilidade. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Engenheiro 
Químico 2 

• Graduação concluída em 
Engenharia Química. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Suporte Técnico 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de acompanhar a execução de testes em fábrica, 
comissionamento e implantação de equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de prestar apoio à manutenção preventiva 
em equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de 
colaborar nos processos de pesquisa de defeitos e apoio à manutenção 
corretiva nos equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
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Capacidade de implantar critérios, diretrizes e periodicidades de 
manutenção para equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade. 
Capacidade de configurar ou ajustar equipamentos e sistemas sob sua 
responsabilidade. Capacidade de dimensionar, sob orientação, os 
equipamentos reserva, sobressalentes, ferramentas e instrumentos 
especiais de manutenção para novas instalações e ampliações. 
Capacidade de participar de estudos, ensaios e do estabelecimento de 
procedimentos que visem à melhoria do desempenho dos equipamentos e 
sistemas sob sua responsabilidade. Capacidade de colaborar na 
elaboração de documentação técnica dos equipamentos e sistemas sob 
sua responsabilidade. Capacidade de elaborar relatórios técnicos sobre 
ensaios, inspeções e comissionamentos realizados. Capacidade de 
calcular e analisar indicadores de desempenho de manutenção de 
equipamentos e sistemas de sua área de atuação. Capacidade de apoiar 
tecnicamente a gestão de contratos de sua área de atuação. Capacidade de 
apurar custos de manutenção. Capacidade de controlar a execução 
orçamentária. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Estatístico • Graduação concluída em 
Estatística. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Planejamento de 
Mercado 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de realizar estudos e processos de análise da demanda de 
energia elétrica, visando a ampliação do parque instalado gerador e 
transmissor; Capacidade de realizar estudos e análises do comportamento 
macroeconômico nacional e mundial; Capacidade de realizar análises e 
estudos estatísticos voltados ao comportamento futuro do mercado de 
energia elétrica; Capacidade de realizar análises e gerenciamento dos 
planos de obras de expansão da Empresa e seus respectivos processos 
orçamentários, no curto, médio e longo prazos; Capacidade de atuar no 
processo de consistência da programação de obras com a capacidade de 
investimento da Empresa, no curto, médio e longo prazos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Estatístico • Graduação concluída em 
Estatística. 

Produção e 
Transmissão 

Engenharia de 
Manutenção - 

Métodos e 
Programação 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade para participar do desenvolvimento e da implantação de 
sistemas computacionais para gerenciamento das atividades de 
manutenção, acompanhamento e controle dos custos de manutenção, 
resultados de ensaios e de desempenho dos equipamentos e instalações 
das áreas de produção. Capacidade para acompanhar a pesquisa e a 
implantação de tecnologias voltadas para o gerenciamento informatizado 
da manutenção. Capacidade para participar do acompanhamento da 
atualização do cadastro de dados técnicos, operacionais e administrativos 
de equipamentos e instalações da Companhia. Capacidade para participar 
do acompanhamento da apuração de índices de manutenção. Capacidade 
para participar na elaboração, promoção da implantação, divulgação e 
atualização de procedimentos de inspeção de usinas, subestações e linhas 
de transmissão. Capacidade para acompanhar a especificação, o 
desenvolvimento, a implantação e a utilização dos aplicativos 
desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos órgãos da Superintendência, 
promovendo sua divulgação. Capacidade para participar da divulgação e 
atualização de normas e instruções de manutenção referentes a 
equipamentos e instalações. 

Profissional 
de Nível Estatístico • Graduação concluída em Suporte ao 

Negócio Fundiário Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade em analisar e interpretar dados estatísticos, propor normas e 
métodos de trabalhos estatísticos e elaboração de relatórios gerenciais; 
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Superior Estatística. elaboração de roteiros de cálculo e critérios para preparo de programas de 
processamento de dados 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Estatístico • Graduação concluída em 
Estatística. 

Suporte ao 
Negócio 

Planejamento 
Empresarial 

Rio de 
Janeiro – RJ  

Profissional 
de Nível 
Superior 

Geógrafo • Graduação concluída em 
Geografia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. Capacidade de executar atividades de geoprocessamento. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Geógrafo • Graduação concluída em 
Geografia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Projetos Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de definir programação para execução de obras de arquitetura 
e engenharia respondendo pela sua condução técnica; elaboração de 
relatórios de acompanhamento dos empreendimentos; controlar 
orçamentos, produção e responder pelos recursos e prazos dos 
empreendimentos; criar sinergias entre as áreas de interface visando 
facilitar a execução do seu trabalho; estabelecer relações externas com 
clientes e parceiros; identificar mudanças técnicas e sugerir alterações 
nos padrões de trabalho, visando melhoria dos resultados; participar de 
equipes multifuncionais, contribuindo com conhecimentos da sua área; 
elaborar, avaliar e detalhar os projetos técnicos da área; realizar estudos 
com base em dados geográficos e cartográficos, bem como avaliações 
sobre terra e benfeitorias, sob supervisão geral. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Geólogo • Graduação concluída em 
Geologia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Geólogo • Graduação concluída em 
Geologia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Pesquisas e Ensaios 
(Superior) 

Aparecida de 
Goiânia – RJ 

Capacidade de verificar análises e estudos de viabilidade econômica e 
técnica referente aos empreendimentos da área. Capacidade de participar 
da elaboração, detalhamento e execução dos projetos e/ou pesquisas da 
área. Capacidade de auxiliar na elaboração de relatórios técnicos sobre as 
pesquisas, ensaios, e projetos realizados. Capacidade de efetuar ensaios 
em equipamentos e materiais, levantamentos técnicos e avaliações 
exigidas pelos projetos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Letras 1 • Graduação concluída em 
Letras (Português – Inglês). 

Suporte ao 
Negócio 

Comunicação 
Social Interna e 

Externa 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades na área de comunicação social interna 
e externa da empresa. Capacidade de utilizar seus conhecimentos 
técnicos para melhorar a performance das atividades da área. Capacidade 
de desenvolver análises, avaliações e relatórios específicos com 
informações de Furnas para subsidiar as áreas internas da organização. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Letras 2 • Graduação concluída em 
Letras (Português – Espanhol).

Suporte ao 
Negócio 

Comunicação 
Social Interna e 

Externa 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades na área de comunicação social interna 
e externa da empresa. Capacidade de utilizar seus conhecimentos 
técnicos para melhorar a performance das atividades da área. Capacidade 
de desenvolver análises, avaliações e relatórios específicos com 
informações de Furnas para subsidiar as áreas internas da organização. 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

Itumbiara – 
GO 

Minaçu – GO
Planura – MG
São José da 
Barra – MG 

Foz do 
Iguaçu – PR 

Rio de 
Janeiro – RJ 
Campos dos 
Goytacazes – 

RJ 
Itatitaia – RJ 
Ibiúna – SP 
Mogi das 

Cruzes – SP 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Médico • Graduação concluída em 
Medicina. 

Suporte ao 
Negócio Saúde 

Pedregulho – 
SP 

Executar e acompanhar exames médicos ocupacionais, atendimentos de 
emergência e assistência médica imediata aos empregados, avaliando, 
medicando e acompanhando os tratamentos clínicos prestados, 
orientando com relação à preservação da saúde e á análise de incidentes, 
desvios de saúde e acidentes do trabalho, propondo medidas preventivas 
e corretivas. Autorizar abonos e licenças médicas, bem como o retorno ao 
trabalho, por ocasião da alta do afastamento. Capacidade de executar e 
implementar atividades da área de Saúde do Trabalho. Capacidade de 
elaborar relatórios e pareceres técnicos de atendimento. Capacidade de 
realizar e implementar campanhas e projetos na área de Saúde em 
conjunto com outras áreas da Empresa. Capacidade de representar a 
empresa junto a órgãos de saúde relacionados a suas atividades, tais 
como Vigilância Sanitária. Capacidade de planejar e organizar a gestão 
de recursos de saúde e Home Care. Capacidade de executar e 
implementar auditorias e perícias em Saúde Ocupacional 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Meteorologista • Graduação concluída em 
Meteorologia. 

Produção e 
Transmissão Comercialização Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar nos processos de planejamento, controle e 
administração das atividades de comercialização de energia e da 
transmissão. Capacidade de auxiliar na elaboração de estratégias de 
negociação para comercialização da transmissão. Capacidade de atuar 
nos estudos de avaliação e de gerenciamento de risco associados à 
comercialização de energia e da transmissão. Capacidade de executar 
pesquisas de mercado, estudos e análises que auxiliem na identificação de 
oportunidades de comercialização de energia e transmissão de Furnas. 
Capacidade de assessorar a elaboração da documentação e dos contratos 
para a empresa formalizar as suas relações comerciais com os clientes 
externos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Nutricionista • Graduação concluída em 
Nutrição. 

Suporte ao 
Negócio Saúde Rio de 

Janeiro – RJ 

Executar e acompanhar avaliao peridica do estado nutricional dos 
empregados, realizando atendimento clnico, efetuando encaminhamentos 
e prescrevendo tratamentos, quando necessrio. Propor a implantao de 
padres higinico-sanitrios e mtodos de controle de qualidade de alimentos, 
realizando inspees peridicas de acordo com a legislao vigente. 
Capacidade de elaborar relatrios e pareceres tcnicos de atendimento. 
Capacidade de realizar e implementar campanhas e projetos na rea de 
Sade em conjunto com outras reas da Empresa. 

Brasília – DF
São José da 
Barra – MG 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Pedagogo • Graduação concluída em 
Pedagogia. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Estudos e Projetos 

Mogi das 
Cruzes – SP 

Capacidade de participar de estudos de viabilidade econômica e técnica 
de projetos de eco-eficiência, eficiência energética e hídrica, alternativas 
energéticas e de iluminação de destaque. Capacidade de participar da 
elaboração de especificações técnicas de materiais, equipamentos e de 
projetos eco-eficientes e de iluminação de destaque. Capacidade de 
contribuir com sugestões e informações na realização de estudos e 
projetos, avaliando possíveis impactos no planejamento das atividades de 
sua área. Capacidade de participar da prestação de serviços de 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

consultoria, relativos ao desenvolvimento de estudos e projetos de eco-
eficiência, eficiência energética e hídrica em edificações, sistemas de 
tratamento de água e esgoto, iluminação pública. Capacidade de realizar 
relatórios de prestação de contas dos serviços. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Pedagogo • Graduação concluída em 
Pedagogia. 

Suporte ao 
Negócio 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades nos processos de desenvolvimentos de 
pessoas como: recrutamento e seleção, aprendizagem, desenvolvimento 
de pessoas, programas de motivação, programas de qualidade de vida, 
pesquisas internas, recompensa e remuneração. Capacidade de contribuir 
com seus conhecimentos para melhorar o desempenho das suas 
atividades na área 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Psicólogo • Graduação concluída em 
Psicologia. 

Suporte ao 
Negócio 

Administração 
Geral 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de executar atividades administrativas pertinentes ao 
processo em que atua. Capacidade de auxiliar na elaboração de projetos e 
relatórios através de seus conhecimentos de administração. Capacidade 
de executar atividades diversas nos processos administrativos e 
operacionais da área. Capacidade de contribuir com seus conhecimentos 
para melhorar o desempenho das suas atividades na área. 

Brasília- DF 
Rio de 

Janeiro – RJ Profissional 
de Nível 
Superior 

Psicólogo • Graduação concluída em 
Psicologia. 

Suporte ao 
Negócio 

Desenvolvimento 
de Pessoas Mogi das 

Cruzes – SP 

Capacidade de executar atividades nos processos de desenvolvimentos de 
pessoas como: recrutamento e seleção, aprendizagem, desenvolvimento 
de pessoas, programas de motivação, programas de qualidade de vida, 
pesquisas internas, recompensa e remuneração. Capacidade de contribuir 
com seus conhecimentos para melhorar o desempenho das suas 
atividades na área 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Psicólogo • Graduação concluída em 
Psicologia. 

Suporte ao 
Negócio Saúde São José da 

Barra – MG 

Capacidade de realizar atividades voltadas para os aspectos psicossociais 
do trabalho, visando maior produtividade, realização social e qualidade 
de vida no trabalho. Capacidade de executar e implementar atividades da 
área de Saúde do Trabalho. Capacidade de elaborar relatórios e pareceres 
técnicos de atendimento. Capacidade de realizar e implementar 
campanhas e projetos na área de Saúde em conjunto com outras áreas da 
Empresa.� 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Químico • Graduação concluída em 
Química. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Infra-Estrutura Aparecida de 

Goiânia – GO

Capacidade de verificar análises e estudos de viabilidade econômica e 
técnica referente aos empreendimentos da área.  Capacidade de participar 
da elaboração, detalhamento e execução dos projetos e/ou pesquisas da 
área. Capacidade de auxiliar na elaboração de relatórios técnicos sobre as 
pesquisas, ensaios e projetos realizados. Capacidade de efetuar ensaios 
em equipamentos e materiais, levantamentos técnicos e avaliações 
exigidas pelos projetos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Químico • Graduação concluída em 
Química. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Químico • Graduação concluída em 
Química. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Pesquisas e Ensaios 
(Superior) 

Aparecida de 
Goiânia – GO

Capacidade de verificar análises e estudos de viabilidade econômica e 
técnica referente aos empreendimentos da área. Capacidade de participar 
da elaboração, detalhamento e execução dos projetos e/ou pesquisas da 
área. Capacidade de auxiliar na elaboração de relatórios técnicos sobre as 



Cargo Área Pré-requisito Trajetória Processo Cidade de 
Vaga/CR Descritivo do Processo 

pesquisas, ensaios, e projetos realizados. Capacidade de efetuar ensaios 
em equipamentos e materiais, levantamentos técnicos e avaliações 
exigidas pelos projetos. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Assistente Social • Graduação concluída em 
Serviço Social. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Meio Ambiente Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar em projetos da área ambiental contribuindo 
tecnicamente em suas diferentes etapas. Capacidade de contribuir com 
sugestões e informações na melhoria das atividades da área promovendo 
revisão de atividades. Capacidade de realizar análise de relatórios dos 
serviços prestados por consultorias e empresas contratadas na área 
ambiental. 

Brasília- DF 
 

São José da 
Barra – MG 

 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Assistente Social • Graduação concluída em 
Serviço Social. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

Mogi das 
Cruzes – SP 

 

Capacidade de executar atividades nos processos de desenvolvimentos de 
pessoas como: recrutamento e seleção, aprendizagem, desenvolvimento 
de pessoas, programas de motivação, programas de qualidade de vida, 
pesquisas internas, recompensa e remuneração. Capacidade de contribuir 
com seus conhecimentos para melhorar o desempenho das suas 
atividades na área 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Assistente Social • Graduação concluída em 
Serviço Social. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 

Responsabilidade 
Social 

Rio de 
Janeiro – RJ 

Capacidade de atuar na administração e no desenvolvimento de projetos e 
ações de responsabilidade social corporativa. Capacidade de utilizar seus 
conhecimentos técnicos para melhorar a performance das atividades da 
área. Capacidade de identificar o impacto destas ações e projetos nos 
processos da área. 

Profissional 
de Nível 
Superior 

Assistente Social • Graduação concluída em 
Serviço Social. 

Planejamento, 
Projetos e 

Obras 
Saúde Rio de 

Janeiro – RJ 

Capacidade de prestar atendimento odontológico em regime de 
ambulatório e de emergência. Capacidade de elaborar relatórios e 
pareceres técnicos de atendimento. Capacidade de realizar e implementar 
campanhas e projetos na área de Saúde em conjunto com outras áreas da 
Empresa. Capacidade de executar e implementar auditorias e perícias em  
Saúde Ocupacional� 

 
 

 


