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2.4.1.12 - Técnico Industrial/Eletrotécnica
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: elaborar estudos e projetos; par-

ticipar no desenvolvimento de processos; operar sistemas elétricos e
executar manutenção; assegurar a qualidade de produtos e serviços e
aplicar normas e procedimentos de segurança no trabalho 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 Eletricidade, ou em Eletrotécnica, ou em
área correlata, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação, 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 conhecimentos de Win-
dows, Word e Excel.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: medir peças e componentes me-

cânicos utilizados nos processos de produção através de instrumentos
próprios, garantindo a qualidade do material a ser empregado na área
de produção, desenvolver métodos de trabalho, procedimentos e pro-
jetos mecânicos (c/software aplicativo-plataforma PC, AutoCad,
Word); prestar suporte operacional, acompanhar, padronizar e propor
melhorias de rotinas em todos os processos de produção; atuar na
elaboração de projetos de ferramentas e dispositivos mecânicos e
executar outras atribuições da mesma natureza e nível de comple-
xidade compatíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: diploma ou certificado de habilitação de
curso técnico de nível médio em Mecânica, 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$ 1.930,63.
2.4.1.14 - Técnico Industrial/Meio Ambiente
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: aplicar metodologias para mini-

mizar impactos ambientais; analisar efluentes; acompanhar auditorias
de manutenção do programa Gestão Ambiental; efetuar estudos para
a aplicação da logística reversa; emitir relatórios de desempenho
ambiental e efetuar plano de controle ambiental e executar outras
atribuições da mesma natureza e nível de complexidade compatíveis
com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em Meio Ambiente, 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$ 1.930,63
2.4.1.15 - Técnico Industrial/Pré-impressão
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: produzir modelos (provas de prelo);

acompanhar início de produção (lotes piloto) e gerar relatório de
análise de conformidade entre prova de máquina e modelo (provas de
prelo) e executar outras atribuições da mesma natureza e nível de
complexidade compatíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: diploma ou certificado de habilitação de
curso técnico de nível médio em qualquer área de formação, expedido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, acrescido de cer-
tificado de conclusão ou diploma de curso de Operador de Pré-
Impressão com carga horária mínima de 500 horas; conhecimento de
Informática aplicada à área gráfica, de processos de impressão di-
versos, com habilitação e operação de equipamentos de impressão de
provas (Offset, Calcografia, Tipografia e Flexografia) e conhecimen-
tos de Inglês básico.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: projetar e desenvolver estudos de

instalações elétricas, de telefonia e lógica, bem como elaborar dia-
gramas de máquinas e instalações e executar outras atribuições da
mesma natureza e nível de complexidade compatíveis com o car-
go/especialidade.

Requisitos Básicos: diploma ou certificado de habilitação de
curso técnico de nível médio em Eletricidade, expedido por ins-
tituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais de Educação, acrescido de certificado
de conclusão ou diploma de curso de Desenhista Projetista Elétrico
ou de certificado de conclusão ou diploma de curso de AutoCAD;
certificado de conclusão ou diploma de Curso Básico - Segurança em
Instalações e Serviços com Eletricidade; e certificado de conclusão ou
diploma de 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 conhecimentos
de Windows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 1.930,63.

2.4.1.17 - Técnico Industrial/Projetos Mecânicos
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: projetar e desenvolver estudos de

sistemas de climatização e ar condicionado, bem como elaborar dia-
gramas dos respectivos equipamentos e instalações e executar outras
atribuições da mesma natureza e nível de complexidade compatíveis
com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: diploma ou certificado de habilitação de
curso técnico de nível médio em Mecânica, expedido por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou
Conselhos Estaduais de Educação, acrescido de certificado de con-
clusão ou diploma de curso de Desenhista Projetista Mecânico ou de
certificado de conclusão ou diploma de curso de AutoCAD, e co-
nhecimentos de Windows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 1.930,63.
2.4.2 - CARGO/ESPECIALIDADE DE NÍVEL SUPE-

RIOR
2.4.2.1 - Analista da CMB/Administrador de Dados
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: criar ambientes de banco de dados,

estabelecer políticas de gestão e garantir a sua segurança física; pres-
tar apoio às equipes de desenvolvimento na modelagem de dados, no
desenvolvimento e na implantação ou manutenção de sistemas; de-
finir critérios e parâmetros para a instalação de programas e executar
outras atribuições da mesma natureza e nível de complexidade com-
patíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Informática, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação, ou certificado de conclusão ou diploma, devidamente regis-
trado, de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação, acrescido de curso de pós-graduação na área de Infor-
mática, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação; Inglês técnico, conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.2 - Analista da CMB/Análise de Negócios
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: realizar a sustentação dos produtos

referentes a sistemas de informação implantados nos clientes; iden-
tificar necessidades dos clientes relativas a sistemas de informação e
demandá-las para as áreas de desenvolvimento e infraestrutura; acom-
panhar o desenvolvimento e implantação de produtos de sistemas de
informação; consolidar as informações de cunho comercial relativas
aos projetos e demandas realizadas para atendimento das necessidades
de sistemas de informação dos clientes 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: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Informática, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação; ou certificado de conclusão ou diploma, devidamente regis-
trado, de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação, acrescido de curso de pós-graduação na área de Infor-
mática, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação; Inglês técnico e conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.3 - Analista da CMB/Arquitetura
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: elaborar projetos de interiores; ela-

borar projetos de arquitetura e urbanismo, detalhamento de mobi-
liário; elaborar detalhes construtivos; elaborar especificações técnicas
de serviços, levantamento de materiais e de mobiliários e executar
outras atribuições da mesma natureza e nível de complexidade com-
patíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Arquitetura, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação, domínio de desenhos elaborados em mídia eletrônica (Au-
toCAD); conhecimentos de Windows, Word e Excel e Inglês bá-
sico.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.4 - Analista da CMB/ Contabilidade
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: escriturar e fechar livros registro de

apuração de ICMS e IPI, controlar financiamentos e classificação
bancária, Boletins Diário de Caixa e outros; fechar relatórios de
Razão, Balancete de Verificação e Diário, controle e contabilização
do Ativo Fixo, apuração e contabilização dos custos fabris, confecção
e análise de Relatórios Gerenciais Contábil/Financeiros e executar
outras atribuições da mesma natureza e nível de complexidade com-
patíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Ciências Contábeis, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação, conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e co-
nhecimentos de Windows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.

2.4.2.5 - Analista da CMB/Desenvolvimento de Sistemas
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: desenvolver sistemas de informa-

ção, atuando diretamente nas diversas fases e etapas do processo,
segundo prática adotada na CMB, visando à manutenção, raciona-
lização, otimização e evolução dos processos internos estabelecidos e
do cliente e executar outras atribuições da mesma natureza e nível de
complexidade compatíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Informática, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação; ou certificado de conclusão ou diploma, devidamente regis-
trado, de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação, acrescido de curso de pós-graduação na área de Infor-
mática, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação; certificação Sun Certified Java Programmer; Inglês técnico e
conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Salário Inicial: R$ 3.592,98
2.4.2.6 - Analista da CMB/Designer
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: desenvolver projetos de comuni-

cação e programação visual voltada para design de interface para web
e sistemas: executar as atividades em equipe multifuncional e com
domínio do ambiente digital e de softwares atuais específicos para
produtos em mídias digitais e sociais; aplicar conceitos de arquitetura
de sites, arquitetura da informação, programação web e técnicas de
animação; criar e otimizar a apresentação de site, construindo pro-
tótipos e realizando sessões de teste de uso; atuar na definição de
identidade visual, desenvolvimento de temas e templates e nave-
gabilidade do sistema, capturar os requisitos da interface do usuário,
responder pela criação e execução de projetos gráficos para material
impresso e executar outras atribuições da mesma natureza e nível de
complexidade compatíveis com o cargo/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Design Gráfico, ou em Comunicação Digital, ou em Programação
Visual, ou em Web Design, expedido por instituição de ensino re-
conhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação; ou certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
qualquer área de formação, com pós graduação em Web Design;
domínio de técnicas manuais e digitais de Ilustração e Desenho (rea-
lismo acadêmico, desenho da anatomia humana, portrait), domínio
operacional dos softwares (Photoshop, Illustrator, Corel Draw, In de-
sign, Dreamweaver, Flash, Fireworks.), Sistemas Operacionais (Mac
OS X e Windows), conhecimento e domínio operacional dos re-
quisitos gráficos de projeto, em fontes, cores, layout, arte-finalização;
fechamento de arquivos para gráfica, diagramação de jornais, livros,
revistas, cartazes, interface para web sites e Inglês básico.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.7 - Analista da CMB/ Economia e Finanças
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: elaborar e analisar tabelas de pre-

ços e de orçamentos diversos; realizar controle das contas a receber;
classificar os pagamentos, preparar dados para elaboração de rela-
tórios e de Orçamento Empresarial e executar outras atribuições da
mesma natureza e nível de complexidade compatíveis com o car-
go/especialidade.

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Economia, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação, conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e domínio
de Windows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.8 - Analista da CMB/Engenharia de Produção
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: elaborar especificações de produ-

tos, materiais, componentes, processos ou equipamentos, analisando e
pesquisando literatura técnica específica, verificando prioridades e
características objetivando a otimização dos recursos da Empresa 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-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Engenharia de Produção, expedido por instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Es-
taduais de Educação, conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações; conhecimentos de Windows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.9 - Analista da CMB/Engenharia Elétrica
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: coordenar e supervisionar a ma-

nutenção dos equipamentos de utilidades; operar o sistema elétrico de
potência; levantar as necessidades e propor melhorias no sistema
elétrico; elaborar relatórios de acompanhamento das manutenções
preventivas; supervisionar e instruir as manutenções corretivas 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-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrotécnica, especialidade em
manutenção e operação de sistema de potência, expedido por ins-
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