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jetos, planejando/organizando a implantação de novos processos e a
realização de eventos e programas; Propor políticas e/ou desenvolver
sistemas e/ou elaborar, estudos, análises, pareceres, estatísticas e re-
latórios em geral, interpretando informações, procedimentos, siste-
mas, legislação e ambiente de negócios, visando a preservação dos
interesses, oportunidades de ganho, redução de passivos / riscos e a
melhoria da eficiência econômica da Empresa; Atender e orientar
público interno e externo, na aplicação de procedimentos e políticas
da empresa, representando o processo onde atua, realizando visitas
para a condução de pesquisas, consultas e outras providências, en-
volvendo negociações e celebração de acordos, contratos e/ou con-
vênios. Prestar serviços de conteúdo técnico superior em processos de
Operação Metroviária e/ou Tecnologia de Informação, tais como:
Desenvolver, coordenar e/ou executar projetos, adaptações, análises,
testes e diagnósticos em peças, componentes, conjuntos e sistemas;
Avaliar, testar, fiscalizar, auditar o desempenho de materiais, fer-
ramentas, equipamentos e serviços adquiridos; Analisar, inspecionar,
acompanhar, orientar e racionalizar os métodos, a utilização de ma-
teriais, máquinas, ferramentas e veículos de manutenção; Elaborar
normas, procedimentos e instruções de serviços para as atividades de
manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; Pro-
jetar, administrar e fiscalizar obras em eletricidade. Projetar, admi-
nistrar e fiscalizar obras civis (infra-estrutura e edificações) e de via
permanente; Supervisionar equipes de técnicos e trabalhadores, gerir
contratos de empreiteiras em projetos e execução de obras e sis-
temas.

Salário Base: R$ 3.898,44 (três mil, oitocentos e noventa e
oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.1.29. Cargo: Analista Técnico - Função: Engenheiro em
Eletrotécnica

Principais Atribuições: Garantir a execução das atividades de
engenharia eletrotécnica, através do cumprimento dos padrões e nor-
mas técnicas com foco na eficiência, segurança e satisfação dos clien-
tes. Investigar anomalias, oportunidades e melhoria no desempenho
das operações, elaborando alternativas de soluções, desenvolvendo
projetos, planejando/organizando a implantação de novos processos e
a realização de eventos e programas; Propor políticas e/ou desen-
volver sistemas e/ou elaborar, estudos, análises, pareceres, estatísticas
e relatórios em geral, interpretando informações, procedimentos, sis-
temas, legislação e ambiente de negócios, visando a preservação dos
interesses, oportunidades de ganho, redução de passivos / riscos e a
melhoria da eficiência econômica da Empresa; Atender e orientar
público interno e externo, na aplicação de procedimentos e políticas
da empresa, representando o processo onde atua, realizando visitas
para a condução de pesquisas, consultas e outras providências, en-
volvendo negociações e celebração de acordos, contratos e/ou con-
vênios. Prestar serviços de conteúdo técnico superior em processos de
Operação Metroviária e/ou Tecnologia de Informação, tais como:
Desenvolver, coordenar e/ou executar projetos, adaptações, análises,
testes e diagnósticos em peças, componentes, conjuntos e sistemas;
Avaliar, testar, fiscalizar, auditar o desempenho de materiais, fer-
ramentas, equipamentos e serviços adquiridos; Analisar, inspecionar,
acompanhar, orientar e racionalizar os métodos, a utilização de ma-
teriais, máquinas, ferramentas e veículos de manutenção; Elaborar
normas, procedimentos e instruções de serviços para as atividades de
manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; Pro-
jetar, administrar e fiscalizar obras em eletrotécnica. Supervisionar
equipes de técnicos e trabalhadores, gerir contratos de empreiteiras
em projetos e execução de obras e sistemas.

Salário Base: R$ 3.898,44 (três mil, oitocentos e noventa e
oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.1.30. Cargo: Analista Técnico - Função: Engenheiro em
Eletrônica

Principais Atribuições: Garantir a execução das atividades de
engenharia eletrônica, através do cumprimento dos padrões e normas
técnicas com foco na eficiência, segurança e satisfação dos clientes.
Investigar anomalias, oportunidades e melhoria no desempenho das
operações, elaborando alternativas de soluções, desenvolvendo pro-
jetos, planejando/organizando a implantação de novos processos e a
realização de eventos e programas; Propor políticas e/ou desenvolver
sistemas e/ou elaborar, estudos, análises, pareceres, estatísticas e re-
latórios em geral, interpretando informações, procedimentos, siste-
mas, legislação e ambiente de negócios, visando a preservação dos
interesses, oportunidades de ganho, redução de passivos / riscos e a
melhoria da eficiência econômica da Empresa; Atender e orientar
público interno e externo, na aplicação de procedimentos e políticas
da empresa, representando o processo onde atua, realizando visitas
para a condução de pesquisas, consultas e outras providências, en-
volvendo negociações e celebração de acordos, contratos e/ou con-
vênios. Prestar serviços de conteúdo técnico superior em processos de
Operação Metroviária e/ou Tecnologia de Informação, tais como:
Desenvolver, coordenar e/ou executar projetos, adaptações, análises,
testes e diagnósticos em peças, componentes, conjuntos e sistemas;
Avaliar, testar, fiscalizar, auditar o desempenho de materiais, fer-
ramentas, equipamentos e serviços adquiridos; Analisar, inspecionar,
acompanhar, orientar e racionalizar os métodos, a utilização de ma-
teriais, máquinas, ferramentas e veículos de manutenção; Elaborar
normas, procedimentos e instruções de serviços para as atividades de
manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; Pro-
jetar, administrar e fiscalizar obras em eletrônica; Supervisionar equi-
pes de técnicos e trabalhadores, gerir contratos de empreiteiras em
projetos e execução de obras e sistemas.

Salário Base: R$ 3.898,44 (três mil, oitocentos e noventa e
oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.1.31. Cargo: Analista Técnico - Função: Engenheiro Civil
Principais Atribuições: Garantir a execução das atividades de

engenharia civil, através do cumprimento dos padrões e normas téc-
nicas com foco na eficiência, segurança e satisfação dos clientes.
Investigar anomalias, oportunidades e melhoria no desempenho das
operações, elaborando alternativas de soluções, desenvolvendo pro-

jetos, planejando/organizando a implantação de novos processos e a
realização de eventos e programas; Propor políticas e/ou desenvolver
sistemas e/ou elaborar, estudos, análises, pareceres, estatísticas e re-
latórios em geral, interpretando informações, procedimentos, siste-
mas, legislação e ambiente de negócios, visando a preservação dos
interesses, oportunidades de ganho, redução de passivos / riscos e a
melhoria da eficiência econômica da Empresa; Atender e orientar
público interno e externo, na aplicação de procedimentos e políticas
da empresa, representando o processo onde atua, realizando visitas
para a condução de pesquisas, consultas e outras providências, en-
volvendo negociações e celebração de acordos, contratos e/ou con-
vênios. Prestar serviços de conteúdo técnico superior em processos de
Operação Metroviária e/ou Tecnologia de Informação, tais como:
Desenvolver, coordenar e/ou executar projetos, adaptações, análises,
testes e diagnósticos em peças, componentes, conjuntos e sistemas;
Avaliar, testar, fiscalizar, auditar o desempenho de materiais, fer-
ramentas, equipamentos e serviços adquiridos; Elaborar normas, pro-
cedimentos e instruções de serviços, fixando métodos de trabalho e
rotinas de serviço; Projetar, administrar e fiscalizar obras civis (infra-
estrutura e edificações) e de via permanente; Supervisionar equipes de
técnicos e trabalhadores, gerir contratos de empreiteiras em projetos e
execução de obras e sistemas.

Salário Base: R$ 3.898,44 (três mil, oitocentos e noventa e
oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.1.32. Cargo: Analista Técnico - Função: Engenheiro Civil -
Modalidade Transportes

Principais Atribuições: Garantir a execução das atividades de
engenharia civil - modalidade transportes, através do cumprimento
dos padrões e normas técnicas com foco na eficiência, segurança e
satisfação dos clientes. Investigar anomalias, oportunidades e me-
lhoria no desempenho das operações, elaborando alternativas de so-
luções, desenvolvendo projetos, planejando/organizando a implanta-
ção de novos processos e a realização de eventos e programas; Propor
políticas e/ou desenvolver sistemas e/ou elaborar, estudos, análises,
pareceres, estatísticas e relatórios em geral, interpretando informa-
ções, procedimentos, sistemas, legislação e ambiente de negócios,
visando a preservação dos interesses, oportunidades de ganho, re-
dução de passivos / riscos e a melhoria da eficiência econômica da
Empresa; Atender e orientar público interno e externo, na aplicação
de procedimentos e políticas da empresa, representando o processo
onde atua, realizando visitas para a condução de pesquisas, consultas
e outras providências, envolvendo negociações e celebração de acor-
dos, contratos e/ou convênios; Prestar serviços de conteúdo técnico
superior em processos de Operação Metroviária. Prestar serviços de
conteúdo técnico superior em processos de Operação e Expansão
Metroviária, tais como: Participar do planejamento estratégico, em
nível de expansão da rede metroviária, com a elaboração de estudos
de viabilidade; Desenvolver estudos e projetos setoriais de transporte
e de engenharia de tráfego, elaborando estudos sobre custos e tarifas;
Projetar, administrar e fiscalizar obras civis (infra-estrutura e edi-
ficações) e de via permanente; Supervisionar equipes de técnicos e
trabalhadores, gerir contratos de empreiteiras em projetos e execução
de obras e sistemas.

Salário Base: R$ 3.898,44 (três mil, oitocentos e noventa e
oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.1.33. Cargo: Analista Técnico - Função: Engenheiro Me-
cânico

Principais Atribuições: Garantir a execução das atividades de
engenharia mecânica, através do cumprimento dos padrões e normas
técnicas com foco na eficiência, segurança e satisfação dos clientes.
Investigar anomalias, oportunidades e melhoria no desempenho das
operações, elaborando alternativas de soluções, desenvolvendo pro-
jetos, planejando/organizando a implantação de novos processos e a
realização de eventos e programas; Propor políticas e/ou desenvolver
sistemas e/ou elaborar, estudos, análises, pareceres, estatísticas e re-
latórios em geral, interpretando informações, procedimentos, siste-
mas, legislação e ambiente de negócios, visando a preservação dos
interesses, oportunidades de ganho, redução de passivos / riscos e a
melhoria da eficiência econômica da Empresa; Atender e orientar
público interno e externo, na aplicação de procedimentos e políticas
da empresa, representando o processo onde atua, realizando visitas
para a condução de pesquisas, consultas e outras providências, en-
volvendo negociações e celebração de acordos, contratos e/ou con-
vênios. Prestar serviços de conteúdo técnico superior em processos de
Operação Metroviária e/ou Tecnologia de Informação, tais como:
Desenvolver, coordenar e/ou executar projetos, adaptações, análises,
testes e diagnósticos em peças, componentes, conjuntos e sistemas;
Avaliar, testar, fiscalizar, auditar o desempenho de materiais, fer-
ramentas, equipamentos e serviços adquiridos; Analisar, inspecionar,
acompanhar, orientar e racionalizar os métodos, a utilização de ma-
teriais, máquinas, ferramentas e veículos de manutenção; Elaborar
normas, procedimentos e instruções de serviços para as atividades de
manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; Pro-
jetar, administrar e fiscalizar obras civis (infra-estrutura e edificações)
e de via permanente. Projetar, administrar e fiscalizar obras civis
(infra-estrutura e edificações) e de via permanente; Supervisionar
equipes de técnicos e trabalhadores, gerir contratos de empreiteiras
em projetos e execução de obras e sistemas.

Salário Base: R$ 3.898,44 (três mil, oitocentos e noventa e
oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.1.34. Cargo: Analista Técnico - Função: Engenheiro Am-
biental

Principais Atribuições: Garantir a execução das atividades de
engenharia ambiental, através do cumprimento dos padrões e normas
técnicas com foco na eficiência, segurança e satisfação dos clientes.
Investigar anomalias, oportunidades e melhoria no desempenho das
operações, elaborando alternativas de soluções, desenvolvendo pro-
jetos, planejando/organizando a implantação de novos processos e a
realização de eventos e programas; Propor políticas e/ou desenvolver
sistemas e/ou elaborar, estudos, análises, pareceres, estatísticas e re-

latórios em geral, interpretando informações, procedimentos, siste-
mas, legislação e ambiente de negócios, visando a preservação dos
interesses, oportunidades de ganho, redução de passivos / riscos e a
melhoria da eficiência econômica da Empresa; Atender e orientar
público interno e externo, na aplicação de procedimentos e políticas
da empresa, representando o processo onde atua, realizando visitas
para a condução de pesquisas, consultas e outras providências, en-
volvendo negociações e celebração de acordos, contratos e/ou con-
vênios. Prestar serviços de conteúdo técnico superior em processos de
Operação Metroviária; Elaborar projetos de planejamento ambiental;
Atuar na investigação, avaliação, adaptação e implantação de projetos
ambientais; Monitorar os processos e atividades causadoras de im-
pactos ambientais decorrentes das ações da empresa; Assessorar a
empresa na implantação e manutenção das licenças ambientais em
conformidade com a legislação vigente; Coordenar, desenvolver e
implementar ações de educação ambiental; Coordenar, supervisionar e
executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da
rede de serviços da Empresa; Elaborar projetos de planejamento am-
biental; Atuar na investigação, avaliação, adaptação e implantação de
projetos ambientais; Supervisionar equipes de técnicos e trabalha-
dores, gerir contratos.

Salário Base: R$ 3.898,44 (três mil, oitocentos e noventa e
oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.1.35. Cargo: Analista Técnico Função: Arquiteto.
Principais Atribuições: Garantir a execução das atividades de

arquitetura e urbanismo, através do cumprimento dos padrões e nor-
mas técnicas com foco na eficiência, segurança e satisfação dos clien-
tes. Investigar anomalias, oportunidades e melhoria no desempenho
das operações, elaborando alternativas de soluções, desenvolvendo
projetos, planejando/organizando a implantação de novos processos e
a realização de eventos e programas; Propor políticas e/ou desen-
volver sistemas e/ou elaborar, estudos, análises, pareceres, estatísticas
e relatórios em geral, interpretando informações, procedimentos, sis-
temas, legislação e ambiente de negócios, visando a preservação dos
interesses, oportunidades de ganho, redução de passivos / riscos e a
melhoria da eficiência econômica da Empresa; Atender e orientar
público interno e externo, na aplicação de procedimentos e políticas
da empresa, representando o processo onde atua, realizando visitas
para a condução de pesquisas, consultas e outras providências, en-
volvendo negociações e celebração de acordos, contratos e/ou con-
vênios. Prestar serviços de conteúdo técnico superior em processos de
Operação Metroviária, tais como: Desenvolver, coordenar e/ou exe-
cutar projetos, adaptações, análises, testes e diagnósticos em peças,
componentes, conjuntos e sistemas; Analisar, inspecionar, acompa-
nhar, orientar e racionalizar os métodos, a utilização de materiais,
máquinas, ferramentas; Elaborar normas, procedimentos e instruções
de serviços para as atividades de manutenção, fixando métodos de
trabalho e rotinas de serviço; Projetar, administrar e fiscalizar obras
civis (infra-estrutura e edificações) obras de urbanização e paisagismo
e via permanente; Supervisionar equipes de técnicos e trabalhadores,
gerir contratos de empreiteiras em projetos e execução de obras e
sistemas.

Salário Base: R$ 3.898,44 (três mil, oitocentos e noventa e
oito reais e quarenta e quatro centavos).

2.2. Regime de trabalho
2.2.1. O Regime de trabalho será aquele disposto na Con-

solidação das Leis do Trabalho - CLT, Regulamento de Pessoal e
Acordos Coletivos do Trabalho, enquanto vigentes.

2.2.2. A jornada de trabalho para todos os cargos será de 44
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto para o cargo de Médico do
Trabalho que será de 30 (trinta) horas semanais.

2.3. Benefícios
Os empregados da TRENSURB têm direito aos seguintes

benefícios: Tíquete alimentação/refeição, plano de previdência su-
plementar, assistência médica/hospitalar, assistência odontológica e
outros previstos em lei.

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS POR-
TADORES DE DEFICIÊNCIA

3.1. Das vagas destinadas a cada cargo/função/processo pre-
vistas no ANEXO I, e das que vierem a ser criadas durante o prazo
de validade do concurso, 5% (cinco por cento) serão providas na
forma do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas
alterações.

3.1.1. O candidato que se declarar portador de deficiência
concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.

3.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato de-
verá:

a) no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) encaminhar cópia simples do CPF e laudo médico (ori-

ginal ou cópia autenticada), emitido nos últimos doze meses, até o
último dia de inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à pro-
vável causa da deficiência, na forma do subitem 3.2.1.

3.2.1. O candidato deverá entregar, até o dia 10 de janeiro de
2010 (ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO), exceto no dia 24 e no pe-
ríodo de 28 a 31 de dezembro de 2009, das 9 horas às 17 horas
(exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro,
cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada)
referidos na alínea "b" do subitem 3.2, no Posto de Atendimento
localizado na Avenida Ipiranga nº 1.090 (Colégio Estadual Protásio
Alves) - Bairro: Azenha - Porto Alegre - RS, no horário das 9h às
12h e das 13h30min às 17h, de 2ª à 6ª feira e nos Quiosques nas
Estações da TRENSURB Mercado e Canoas, no horário das 9h às
12h e das 13h30min às 17h, de 2ª à 6ª feira, exceto nas datas de 24
e 31 de dezembro de 2009.

3.2.1.1. O candidato portador de deficiência poderá, ainda,
encaminhar cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou
cópia autenticada) referidos na alínea "b" do subitem 3.2, via SE-
DEX, com aviso de recebimento, postados impreterivelmente até o
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