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2 - DOS CARGOS
2.1 - As denominações dos cursos técnicos previstos para os

cargos de nível médio, objeto deste Edital, foram estabelecidas com
base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído pelo Mi-
nistério da Educação através da Portaria nº 870, de 16 de julho de
2008. Serão aceitos diplomas e certificados de outros cursos técnicos,
com denominações distintas, desde que constem na Tabela de Con-
vergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e estejam di-
retamente relacionadas aos cursos técnicos requeridos para o cargo
ofertado, conforme a citada Tabela de Convergência, disponível no
endereço eletrônico do Ministério da Educação.

( h t t p : / / c a t a l o g o n c t . m e c . g o v. b r / p d f / t a b e l a _ c o n v e rg e n c i a . p d f ) .
2.2 - As denominações dos cursos de graduação tecnológica

exigidos nos requisitos dos cargos, objeto deste Edital, foram es-
tabelecidas com base no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia, instituído através da Portaria n.º 1.024, de 11 de maio de
2006, do Ministério da Educação. Serão aceitos diplomas e cer-
tificados de outros cursos superiores de tecnologia, com denomi-
nações distintas, desde que constem na Tabela de Convergência anexa
ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e que
estejam diretamente relacionadas aos cursos de graduação tecnológica
requeridos para o cargo ofertado, conforme a citada Tabela de Con-
vergência, disponível no endereço eletrônico do Ministério da Edu-
cação.

( h t t p : / / p o r t a l . m e c . g o v. b r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ d o c -
man&task=doc_download&gid=5362&Itemid=)

2.3 - QUADROS DE CARGOS/ESPECIALIDADES E VA-
GAS

2.3.1 - Cargos de Níveis Médio/Técnico

CARGO ESPECIALIDADE VAGAS EFE-
T I VA S

CADASTROS DE RESERVA

Ampla Concor-
rência

PCD*

Assistente Técni-
co Administrati-
vo

Apoio Administrativo 04 53 03

Programador de Com-
putador

00 19 01

Auxiliar de Ope-
ração Industrial

Acabamento de Pro-
dução

00 47 03

Armazenagem 00 28 02
Elétrica 00 19 01
Hidráulica 00 09 01
Impressão Gráfica 00 142 08
Mecânica 00 19 01

Técnico Indus-
trial

Artes Gráficas 00 19 01

Edificações 00 09 01
Eletrônica 00 19 01
Eletrotécnica 00 09 01
Mecânica 00 19 01
Meio Ambiente 01 09 01
Pré-impressão 00 09 01
Projetos Elétricos 01 09 01
Projetos Mecânicos 01 09 01

2.3.2 - Cargos de Nível Superior

CARGO ESPECIALIDADE VAGAS EFETI-
VA S

CADASTROS DE RESERVA

Ampla Concorrên-
cia

PCD*

Analista da
CMB

Administrador de Dados 00 28 02

Análise de Negócios 00 28 02
Arquitetura 01 09 01
Contabilidade 01 28 02
Desenvolvimento de Siste-
mas

04 38 03

Designer 01 09 01
Economia e Finanças 00 19 01
Engenharia de Produção 00 28 02
Engenharia Elétrica 01 18 02
Engenharia Eletrônica 01 28 02
Engenharia Mecânica 01 28 02
Engenharia Metalúrgica 01 18 02
Gestão em TI 01 28 02
Gravação de Valores 00 09 01
Logística de Transporte 01 09 01
Patrocínio, PCP e Vendas 00 28 02
Produtos e Processos 00 09 01
Projetos Artísticos 00 09 01
Recursos Humanos 00 09 01
Rede de Telecomunica-
ções e Suporte

01 28 02

Segurança da Informação 02 28 02
Suporte em TI 04 38 03

*Pessoas com deficiência
2.4 - CARGO/ESPECIALIDADE, JORNADA DE TRABA-

LHO, EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS BÁSICOS E
SALÁRIOS INICIAIS.

2.4.1 - CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO/TÉCNICO
2.4.1.1 - Assistente Técnico Administrativo/Apoio Adminis-

trativo
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: digitar trabalhos, separar e clas-

sificar documentos, despachar correspondências de sua área e exe-
cutar outras atribuições da mesma natureza e nível de complexidade
compatíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de
curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida

pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação e conhecimentos de Windows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 1.820,16.
2.4.1.2 - Assistente Técnico Administrativo/Programador de

Computador
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: proceder à codificação dos pro-

gramas de computador, estudando os objetivos propostos, analisando
as características dos dados de entrada e o processamento necessário
à obtenção dos dados de saída desejados; elaborar diagramas/flu-
xogramas de lógica para fins de documentação e/ou construção de
programas; prestar assistência aos analistas na especificação de sis-
temas, ou seja, no levantamento de dados e definição das meto-
dologias, ferramentas e recursos necessários a serem utilizados junto
ao cliente; modificar programas, alterando o processamento, a co-
dificação e demais elementos, visando a corrigir falhas e/ou atender
alterações de sistemas e necessidades novas; realizar testes em con-
dições operacionais simuladas, visando a verificar se o programa
executa corretamente dentro do especificado e com a performance
adequada prestar assistência técnica na utilização de recursos de In-
formática; atuar na causa básica de problemas e na padronização de
soluções; conhecer e aplicar os requisitos de segurança das infor-
mações e dos sistemas de informação e executar outras atribuições da
mesma natureza e nível de complexidade correspondente ao car-
go/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma do
curso técnico em Informática, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação.

Salário Inicial: R$ 1.820,16.
2.4.1.3 - Auxiliar de Operação Industrial/Acabamento de

Produção
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: atuar nos processos de acabamento

dos produtos gráficos, que consiste em tornar os impressos realizados
em produtos como: carteiras de classe, bilhetes magnéticos, cartões
indutivos, certificados, diplomas, certidões, cédulas, selos postais, fis-
cais e cartoriais, folders e passaportes, dentre outros; realizar as eta-
pas de crítica, corte, alceamento, dobra, costura, contagem, colagem,
furação, grampeamento e executar outras atribuições da mesma na-
tureza e nível de complexidade compatíveis com o cargo/especia-
lidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de
curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação, acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso
de operador de acabamento editorial com carga horária mínima de
240 horas, ou certificado de conclusão ou diploma de cursos de
qualificação na área de impressão gráfica, com carga horária mínima
de 140 horas, realizados em instituições que atendam às exigências do
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e conhecimentos de Win-
dows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 1.395,10.
2.4.1.4 - Auxiliar de Operação Industrial/Armazenagem
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: abastecer equipamentos no pro-

cesso de fabricação de produtos, auxiliar nas operações dos processos
de produção, separar produtos defeituosos, transportar produtos, efe-
tuar entregas nas diversas áreas da Empresa, coletar e transportar
materiais recicláveis e resíduos industriais; proceder carregamentos e
descarregamentos de matérias-primas, produtos, máquinas e materiais
diversos, operando máquina transportadora e/ou empilhadeira e exe-
cutar outras atribuições da mesma natureza e nível de complexidade
compatíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de
curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação, acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso
de Operador de Empilhadeira, com certificado atualizado há no má-
ximo 02 (dois) anos e conhecimentos de Windows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 1.395,10.
2.4.1.5 - Auxiliar de Operação Industrial/Elétrica
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: auxiliar na execução de serviços de

manutenção elétrica preventiva e corretiva de máquinas e equipa-
mentos, assegurando o seu correto funcionamento e executar outras
atribuições da mesma natureza e nível de complexidade compatíveis
com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de
curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação, acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso
de Eletricista de Manutenção, ou Eletricista de Manutenção Industrial,
ambos com carga horária mínima de 130 horas e Curso Básico de
Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade; Curso Com-
plementar de Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em
suas proximidades, em conformidade com a NR-10, da Portaria 3214
de 08-06-78, Cap. V, CLT e conhecimentos de Windows, Word e
Excel.

Salário Inicial: R$ 1.395,10.
2.4.1.6 - Auxiliar de Operação Industrial/ Hidráulica
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.

Exemplo de Atribuições: operar centrífuga, sistema de re-
frigeração e hidráulico, controlando painéis e acionando instalações
para refrigeração do ar e abastecimento de água para os diversos
órgãos da Empresa e executar outras atribuições da mesma natureza e
nível de complexidade compatíveis com o cargo.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de
curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação, acrescido de curso de Bombeiro Hidráulico.

Salário: R$ 1.395,10.
2.4.1.7 - Auxiliar de Operação Industrial/Impressão Gráfica
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: abastecer equipamentos no pro-

cesso de fabricação de produtos, auxiliar no processo de impressão
gráfica e impressão de cartões, bem como limpar os equipamentos e
executar outras atribuições da mesma natureza e nível de comple-
xidade compatíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de
curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação, acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso
de Impressor de Offset, com carga horária mínima de 440 horas; ou
certificado de conclusão ou diploma de curso de Produtor Gráfico
com carga horária mínima de 1200 horas; ou certificado de conclusão
ou diploma de curso de Serígrafo com carga horária mínima de 500
horas; ou certificado de conclusão ou diploma de cursos de qua-
lificação na área de impressão ou pré-impressão gráfica, com carga
horária mínima de 500 horas, realizados em instituições que atendam
às exigências do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e co-
nhecimentos de Windows, Linux, Word, Excel e Internet.

Salário Inicial: R$ 1.395,10.
2.4.1.8 - Auxiliar de Operação Industrial/Mecânica
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: auxiliar na execução de serviços de

manutenção mecânica preventiva e corretiva de máquinas e equi-
pamentos, assegurando o seu correto funcionamento e executar outras
atribuições da mesma natureza e nível de complexidade compatíveis
com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de
curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação, acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso
de Mecânico de Manutenção; ou certificado de conclusão ou diploma
de curso de Manutenção Aplicada a Equipamentos Industriais, ambos
com carga horária mínima de 320 horas.

Salário Inicial: R$ 1.395,10.
2.4.1.9 - Técnico Industrial/Artes Gráficas
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: prestar suporte operacional às áreas

de Criação e Processamento de Imagens em Artes Gráficas nos Sis-
temas (hardwares e softwares aplicativos - plataforma Macintosh e
PC); avaliar as características e a qualidade de matérias-primas dos
processos de produção e dos produtos acabados e executar outras
atribuições da mesma natureza e nível de complexidade compatíveis
com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma de
curso técnico de Artes Gráficas, com carga horária mínima de 1200
horas, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e co-
nhecimentos de operação de impressoras rotográficas e Offset, de
softwares aplicativos AutoCAD, Corel Draw, Photoshop, Ilustrator,
Acrobat (plataforma Macintosh e PC).

Salário Inicial: R$ 1.930,63.
2.4.1.10 - Técnico Industrial/Edificações
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias ou turnos de trabalho

ou escalas.
Exemplo de Atribuições: participar do planejamento, desen-

volvimento e legalização de projetos de edificações, bem como da
elaboração do orçamento e aquisição de suprimentos, fazer levan-
tamentos topográficos e planialtimétricos e executar outras atribuições
da mesma natureza e nível de complexidade compatíveis com o
c a rg o / e s p e c i a l i d a d e .

Requisitos Básicos: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em Edificações, expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Con-
selhos Estaduais de Educação e conhecimentos de Windows, Word e
Excel.

Salário Inicial: R$ 1.930,63.
2.4.1.11 - Técnico Industrial/Eletrônica
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: realizar manutenção preventiva e

corretiva em equipamentos industriais microprocessados e executar
outras atribuições da mesma natureza e nível de complexidade com-
patíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em Eletrônica, expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Con-
selhos Estaduais de Educação, acrescido de certificado de conclusão
ou diploma de Curso Básico de Segurança em Instalações e Serviços
com Eletricidade; Curso Complementar de Segurança no Sistema
Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, em conformidade
com a NR-10, da Portaria 3214 de 08-06-78, Cap. V, CLT e co-
nhecimentos de Windows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 1.930,63.
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