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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 1.120.027/2007 -B

Terceiro Termo Aditivo firmado com SERVICE AMBIENTAL LT-
DA. OBJETO: Aditar o contrato para prorrogar seu prazo por mais 12
meses e reajustar o valor global para R$ 87.575,00 (oitenta e sete mil
e quinhentos e setenta e cinco reais), a contar de 26/11/2009, tudo em
conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93, con-
solidada.
Processo Administrativo n.º 0837/2007
Assinatura: 26/11/2009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 7.050.009/2009 -B

Terceiro Termo Aditivo firmado com RUMO ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Aditar o contrato para prorrogar seu prazo por mais 90
dias, a contar de 19/10/2009, tudo em conformidade com o disposto
no art. 57, II, da Lei 8.666/93, consolidada.
Processo Administrativo n.º 2158/2008
Assinatura: 19/10/2009

participar da elaboração, divulgação e aplicação de planos e pro-
gramas para prevenção de doenças e riscos e promoção da saúde;
solicitar a compra e controlar estoque de medicamentos, materiais e
equipamentos para o ambulatório médico; executar as atividades ad-
ministrativas do ambulatório, tais como: registro de atestados (mé-
dicos, odontológicos, psicológicos, etc), registro de atendimentos de
enfermagem (sinais vitais, curativos, etc), orientação e coleta de ma-
teriais para exames complementares. realizar inspeções e vistorias de
saúde ocupacional nos postos de trabalho.

Salário Base: R$ 1.175,75 (um mil, cento e setenta e cinco
reais e setenta e cinco centavos).

2.1.4. Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho
Principais Atribuições: Aplicar os conhecimentos de Segu-

rança do Trabalho de modo a prevenir/eliminar os riscos a saúde do
trabalhador, tais como:

Identificar e qualificar riscos, investigar causas de acidentes,
levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho,
doenças profissionais. Calcular a freqüência e gravidade destes bus-
cando ajustar as ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros
dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e
individual; Inspecionar locais, instalações equipamentos da empresa,
identificando as áreas de riscos, observando as condições de trabalho,
para determinar fatores de acidentes ou doenças profissionais; Par-
ticipar na elaboração de normas, regulamentos, procedimentos e or-
dens de serviços de segurança de trabalho, fazendo cumprir a le-
gislação de segurança e medicina do trabalho; Assessorar a CIPA;
Participar da elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais); Inspecionar os postos de combate a incêndio, exami-
nando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de pro-
teção contra incêndio, propondo a reparação ou renovação e outras
medidas de segurança.

Efetuar interface com órgãos e entidades ligados a prevenção
de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Par-
ticipar da elaboração, divulgação e aplicação do Plano de Atendi-
mento de Emergência; Orientar e fiscalizar as atividades desenvol-
vidas por empresas contratadas, quanto a legislação de segurança e
higiene do trabalho; Elaborar, implementar e manter planos e pro-
gramas de treinamento para prevenção de riscos específicos de cada
processo; Orientar funcionários da empresa sobre as normas de se-
gurança, combate a incêndio e demais medidas de segurança, mi-
nistrando palestras e treinamentos e realizando inspeções periódicas.

Salário Base: R$ 1.644,61 (um mil, seiscentos e quarenta e
quatro reais e sessenta e um centavos).

2.1.5. Cargo: Técnico em Gestão - Função: Técnico de Con-
tabilidade

Principais Atribuições: Executar tarefas, controles, coleta
e/ou verificação de documentos, dados e informação de natureza
contábil em processos de gestão, como exemplificado abaixo:

Executar lançamentos, escriturações, conciliações e fecha-
mentos em contas, verificando a exatidão de documentos, controlando
saldos e apropriando despesas; Elaborar balancetes e demonstrativos
para análise gerencial; Executar, controlar, coletar e/ou analisar do-
cumentação, dados e informações de natureza administrativa e con-
tábil em processos de gestão empresarial; Efetuar operações e con-
troles especializados, realizando cálculos e elaborando alternativas de
solução de problemas de conteúdo analítico de média complexida-
de.

Salário Base: R$ 1.325,43 (um mil trezentos e vinte e cinco
reais e quarenta e três centavos).

2.1.6. Cargo: Técnico em Gestão - Função: Técnico em Ad-
ministração

Principais Atribuições: Apoio na execução de atividades de
administração de pessoas como: pagamento, controle, registro fun-
cional, avaliação, capacitação, benefícios, orientação, organização e
arquivo de documentação; Apoio na execução de atividades supri-
mentos, como: preparação de documentos para contrações de serviços
ou materiais e apoio em processos licitatórios, guarda, controle e
distribuição de materiais; Digitação de textos, preenchimentos de for-
mulários, organização, guarda e recuperação de documentos rela-
cionados às atividades da empresa; Apoio na execução de atividades
de administração financeira da empresa, como preenchimento de do-
cumentos e formulários, registro de dados, atualização de dados em
sistemas de controle informatizados, controle de eventos de obri-
gações financeiras; Demais atividades de apoio.

Salário Base: R$ 1.325,43 (um mil, trezentos e vinte e cinco
reais e quarenta e três centavos).

2.1.7. Cargo: Técnico Industrial - Função: Técnico em Me-
cânica

Principais Atribuições: Garantir o suporte técnico às ativi-
dades de engenharia, manutenção do sistema operacional, projeto e
administração de obras e instalações, cumprindo padrões, aplicando
normas técnicas, relatando e/ou corrigindo anomalias e contribuindo
para a eficiência, segurança dos processos e satisfação dos clientes.
Executar, fiscalizar e orientar tecnicamente serviços de manutenção
de Trens, Sistemas de comando, Sinalização, Comunicação e Energia.
Participar de rondas, inspeções, testes, análise de desempenho, ajustes
e reparos em laboratórios, oficinas, instalações físicas, vias e tráfego,
visando a melhoria nos processos de manutenção, funcionalidade e
durabilidade de peças e equipamentos. Participar/executar assistência
técnica na compra de equipamentos, peças, materiais e/ou serviços de
manutenção, assim como do planejamento e controle de seus es-
toques. Desenvolver atividades na Central de Manutenção, recebendo,
encaminhando e administrando a abertura e fechamento dos Pedidos
de Intervenção de Manutenção. Executar atividade de interface entre
as áreas de Manutenção e Operação, incluindo tratativas com o Cen-
tro de Controle Operacional para acesso à via/trens, auxiliar os en-
genheiros em projetos, programas, controle, instalação e manutenção;
executar tarefas de manutenção mecânica preventiva e corretiva ;
montar e instalar máquinas, equipamentos, dispositivos e testes que
melhorem a qualidade, desempenho e agilizem os trabalhos de ma-

nutenção; exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução
dos contratos de serviços de manutenção mecânica e atividades cor-
relatas.

Salário Base: R$ 1.675,70 (um mil, seiscentos e setenta e
cinco reais e setenta centavos).

2.1.8. Cargo: Técnico Industrial - Função: Técnico em Ele-
trotécnica

Principais Atribuições: Garantir o suporte técnico às ativi-
dades de engenharia, manutenção do sistema operacional, projeto e
administração de obras e instalações, cumprindo padrões, aplicando
normas técnicas, relatando e/ou corrigindo anomalias e contribuindo
para a eficiência, segurança dos processos e satisfação dos clientes.
Executar, fiscalizar e orientar tecnicamente serviços de manutenção
de Trens, Sistemas de comando, Sinalização, Comunicação e Energia.
Participar de rondas, inspeções, testes, análise de desempenho, ajustes
e reparos em laboratórios, oficinas, instalações físicas, vias e tráfego,
visando a melhoria dos processos de manutenção, funcionalidade e
durabilidade de peças e equipamentos. Participar/executar assistência
técnica na compra de equipamentos, peças, materiais e/ou serviços de
manutenção, assim como do planejamento e controle de seus es-
toques. Desenvolver atividades na Central de Manutenção, recebendo,
encaminhando e administrando a abertura e fechamento dos Pedidos
de Intervenção de Manutenção. Executar atividade de interface entre
as áreas de Manutenção e Operação, incluindo tratativas com o Cen-
tro de Controle Operacional para acesso à via/trens, auxiliar os en-
genheiros em projetos, programas, controle, instalação e manutenção
de sistemas elétricos; planejar atividades do trabalho, elaborar estudos
e projetos; executar tarefas de manutenção elétrica preventiva e cor-
retiva; diagnosticar, consertar e instalar equipamentos elétricos, de-
senvolver dispositivos de circuitos elétricos; participar no desenvol-
vimento de processos e operar sistemas eletrônicos/elétricos; criar e
implementar dispositivos de automação e exercer a fiscalização téc-
nica e administrativa da execução dos contratos de serviços de ma-
nutenção eletrônica/elétrica e atividades correlatas.

Salário Base: R$ 1.675,70 (um mil, seiscentos e setenta e
cinco reais e setenta centavos).

2.1.9. Cargo: Técnico Industrial - Função: Técnico em Ele-
trônica

Principais Atribuições: Garantir o suporte técnico às ativi-
dades de engenharia, manutenção do sistema operacional, projeto e
administração de obras e instalações, cumprindo padrões, aplicando
normas técnicas, relatando e/ou corrigindo anomalias e contribuindo
para a eficiência, segurança dos processos e satisfação dos clientes.
Executar, fiscalizar e orientar tecnicamente serviços de manutenção
de Trens, Sistemas de comando, Sinalização, Comunicação e Energia.
Participar de rondas, inspeções, testes, análise de desempenho, ajustes
e reparos em laboratórios, oficinas, instalações físicas, vias e tráfego,
visando a melhoria dos processos de manutenção, funcionalidade e
durabilidade de peças e equipamentos. Participar/executar assistência
técnica na compra de equipamentos, peças, materiais e/ou serviços de
manutenção, assim como do planejamento e controle de seus es-
toques. Desenvolver atividades na Central de Manutenção, recebendo,
encaminhando e administrando a abertura e fechamento dos Pedidos
de Intervenção de Manutenção. Executar atividade de interface entre
as áreas de Manutenção e Operação, incluindo tratativas com o Cen-
tro de Controle Operacional para acesso à via/trens, auxiliar os en-
genheiros em projetos, programas, controle, instalação e manutenção
de sistemas eletrônicos; planejar atividades do trabalho, elaborar es-
tudos e projetos; executar tarefas de manutenção eletrônica preventiva
e corretiva; diagnosticar, consertar e instalar equipamentos eletrô-
nicos, desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos; participar no
desenvolvimento de processos e operar sistemas eletrônicos/elétricos;
criar e implementar dispositivos de automação e exercer a fisca-
lização técnica e administrativa da execução dos contratos de serviços
de manutenção eletrônica/elétrica e atividades correlatas.

Salário Base: R$ 1.675,70 (um m,il seiscentos e setenta e
cinco reais e setenta centavos).

2.1.10. Cargo: Técnico Industrial - Função: Técnico em Ele-
tromecânica

Principais Atribuições: Garantir o suporte técnico às ativi-
dades de engenharia, manutenção do sistema operacional, projeto e
administração de obras e instalações, cumprindo padrões, aplicando
normas técnicas, relatando e/ou corrigindo anomalias e contribuindo
para a eficiência, segurança dos processos e satisfação dos clientes.
Executar, fiscalizar e orientar tecnicamente serviços de manutenção
de Trens, Sistemas de comando, Sinalização, Comunicação e Energia.
Participar de rondas, inspeções, testes, análise de desempenho, ajustes
e reparos em laboratórios, oficinas, instalações físicas, vias e tráfego,
visando a melhoria dos processos de manutenção, funcionalidade e
durabilidade de peças e equipamentos. Participar/executar assistência
técnica na compra de equipamentos, peças, materiais e/ou serviços de
manutenção, assim como do planejamento e controle de seus es-
toques. Desenvolver atividades na Central de Manutenção, recebendo,
encaminhando e administrando a abertura e fechamento dos Pedidos
de Intervenção de Manutenção. Executar atividade de interface entre
as áreas de Manutenção e Operação, incluindo tratativas com o Cen-
tro de Controle Operacional para acesso à via/trens, auxiliar os en-
genheiros em projetos, programas, controle, instalação e manutenção
de sistemas eletromecânicos; planejar atividades do trabalho, elaborar
estudos e projetos; executar tarefas de manutenção eletromecânica
preventiva e corretiva; diagnosticar, consertar e instalar equipamentos
eletromecânicos, desenvolver dispositivos eletromecânicos; participar
no desenvolvimento de processos e operar sistemas eletromecânicos;
criar e implementar dispositivos de automação e exercer a fisca-
lização técnica e administrativa da execução dos contratos de serviços
de manutenção eletromecânica e atividades correlatas.

Salário Base: R$ 1.675,70 (um mil, seiscentos e setenta e
cinco reais e setenta centavos).

EDITAL Nº 1, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS

DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

O Diretor-Presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre S/A, doravante denominada TRENSURB, com sede à Av.
Ernesto Neugebauer, 1985, Porto Alegre, RS, CEP 90250-140, no uso
de suas atribuições legais e artigo nº 36, letra "g", do Estatuto Social
da Empresa, torna pública a realização de Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos
de Assistente Operacional - padrão 1, Técnico de Enfermagem do
Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Gestão,
Técnico Industrial, Analista de Gestão, Administrador, Médico do
Trabalho e Analista Técnico, de acordo com a legislação pertinente e
o aqui disposto.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus

Anexos e eventuais retificações, caso existam, e será realizado sob a
responsabilidade, organização e operacionalização da Fundação BIO-
RIO - FBR, por intermédio da BIO RIO Concursos doravante de-
nominada BRC, endereço eletrônico: http://concursos.biorio.org.br e
e-mail: trensurb2009@biorio.org.br., com sede a Av. Carlos Chagas
Filho, 791 - Cidade Universitária, Caixa Postal 68042, CEP 21941-
904 - Rio de Janeiro - RJ.

1.2. O concurso público visa o provimento e preenchimento
de cadastro de reserva, conforme o número de vagas definido neste
Edital (Anexo I).

1.3. O anexo I - Quadro de Vagas: apresenta o relacio-
namento do código, nome do cargo, nome da função/processo, es-
colaridade/pré-requisito mínimo exigido para execução do cargo/fun-
ção/processo e número de vagas (vagas de ampla concorrência - AC,
vagas reservadas aos portadores de deficiência - PD, e total de vagas,
para provimento imediato - TV e Cadastro Reserva - CR).

1.4. O anexo II - Quadro de Provas: relaciona os cargos, as
funções/processos, o tipo de prova a ser realizada pelos candidatos de
cada cargo/função/processo, as disciplinas associadas a cada prova, a
quantidade de questões por disciplina, o critério de desempate, o total
de questões, o valor de cada questão por disciplina e o máximo de
pontos por prova.

1.5. O Conteúdo Programático estará disponível no endereço
eletrônico http://concursos.biorio.org.br.

1.6. Toda menção a horário neste Edital terá como referência
o horário de Brasília.

2. DOS CARGOS
2.1. Dos cargos
2.1.1. Cargo: Assistente Operacional - padrão 1 - Processo

de Estações
Principais Atribuições: Operar todos os sistemas e equipa-

mentos da estação, seja executando ou fazendo os devidos registros,
controles e prestações de contas, relacionados com comunicações,
venda de bilhetes, ingresso e fluxo de usuários ou de terceiros, lim-
peza, serviços de manutenção ou instalações, bem como no que tange
a toda e qualquer atividade inerente ao ambiente da estação e re-
gularidade de funcionamento e atendimento ao usuário, seguindo nor-
mas de procedimentos, orientações superiores e do Centro de Con-
trole Operacional - CCO.

Salário Base: R$ 931,85 (novecentos e trinta e um reais e
oitenta e cinco centavos).

2.1.2. Cargo: Assistente Operacional - padrão 1 - Processo
de Segurança Metroviária

Principais Atribuições: Manter sob segurança o serviço e
estrutura física do transporte metroviário e usuários, através de atua-
ção preventiva e corretiva, bem como atuar nas situações de conflito
ou acidente segundo a legislação específica, normas de procedimentos
e orientações de seus superiores e centro de controle operacional, em
conjunto ou separadamente com os demais órgãos de segurança pú-
blica.

Salário Base: R$ 931,85 (novecentos e trinta e um reais e
oitenta e cinco centavos).

2.1.3. Cargo: Técnico de Enfermagem do Trabalho
Principais Atribuições: Aplicar os conhecimentos de Enfer-

magem de modo a prevenir/eliminar os riscos a saúde do trabalhador,
tais como:

Acompanhar os exames gerais e de rotina, socorros de ur-
gência, administração de medicamentos conforme receita ou orien-
tação médica e imunização; auxiliar nos procedimentos de exames
médicos regulamentares conforme orientação do médico do trabalho;
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