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tituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secre-
tarias ou Conselhos Estaduais de Educação; domínio de Windows,
Word e Excel, Inglês técnico, Curso Básico - Segurança em Ins-
talações e Serviços com Eletricidade, Curso Complementar de Se-
gurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proxi-
midades, em conformidade com a NR-10, da Portaria 3214 de 08-06-
78, Cap. V, CLT e conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: elaborar as especificações técnicas

para contratação de serviços e materiais; desenvolver estudos de al-
ternativas de componentes e equipamentos auxiliares no mercado;
orientar os técnicos nas manutenções preventivas e corretivas dos
equipamentos industriais microprocessados e executar outras atribui-
ções 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
Engenharia Eletrônica, expedido por instituição de ensino reconhe-
cida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais
de Educação; 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, Inglês
técnico, conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e co-
nhecimentos de Windows, Word e Excel.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: elaborar especificações de produ-

tos, materiais, componentes, processos ou equipamentos; analisar e
pesquisar literatura técnica específica; verificar prioridades e carac-
terísticas objetivando otimizar os recursos da Empresa 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
Engenharia Mecânica, 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; co-
nhecimentos de Windows, Word e Excel e Inglês técnico.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: elaborar especificações de produ-

tos, materiais, componentes, processos ou equipamentos; realizar es-
tudo das propriedades e características dos metais; conhecer e atuar
em processos de tratamento térmico de aços-ferramenta; utilizar a
metalografia e ensaios mecânicos como elemento de análise de me-
tais, seja para controle de recebimento de matérias-primas ou peças
com falha na utilização; atuar em processos galvânicos de eletro-
deposição de não-ferrosos sobre aço e banhos de ouro e prata em
ligas de cobre, fundição de ligas de cobre, ouro e prata compre-
endendo o ciclo de laminação e tratamentos térmicos intermediários;
acompanhar testes com novas alternativas de materiais metálicos ou
produtos químicos pertinentes aos processos; estudar e propor novos
processos ou produtos que minimizem a geração de rejeitos ao meio
ambiente; analisar e pesquisar literatura técnica específica, verificar
prioridades e características objetivando otimizar os recursos da Em-
presa 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
Engenharia Metalúrgica, expedido por instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Es-
taduais de Educação; conhecimento dos processos metalúrgicos tais
como metais ferrosos, metais não - ferrosos e tratamento de metais;
conhecimento da Lei 8.666/93 e suas alterações; conhecimentos de
Windows, Word e Excel e Inglês técnico.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.13 - Analista da CMB/ Gestão em TI
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: realizar atividades de nível supe-

rior, de natureza técnica, relacionadas ao planejamento, organização,
supervisão, assessoramento, estudo e pesquisa; que envolverão tarefas
inerentes às áreas de gestão de projetos e gestão de aquisição de bens
e serviços de TI 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; Inglês técnico e conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.

2.4.2.14 - - Analista da CMB/ Gravação de Valores
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: desenvolver pesquisas histórico-

iconográficas para aplicação em projetos artísticos; ilustrar (processo
manual e digital) para composição de leiautes de produtos (gravuras
tridimensionais); executar trabalhos paralelos de escultura (vultos e
baixos-relevos); executar modelagens por processo manual e digital
(softwares e hardwares de geração de gravuras 3D); dominar técnicas
de confecção de moldes e modelos (gesso, resina, etc.); operar sis-
tema digital de produção de matrizes (fresa eletrônica); executar res-
taurações e retoques manuais (buril) 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
Escultura, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação; domínio de técnicas manuais de desenho e modelagem aca-
dêmica da anatomia humana e retrato (portrait), domínio de técnicas
digitais de ilustração de produto tridimensional, domínio operacional
da mais recente versão dos softwares Photoshop e Illustrator, Sis-
temas Operacionais, plataformas Apple e PC e Inglês básico.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.15 Analista da CMB/ Logística de Transporte
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: planejar e executar projetos de or-

ganização e controle da circulação dos veículos por ruas e rodovias e
outras vias de trânsito, estudando a natureza e características dos
fenômenos de tráfego, o planejamento e a disposição das ruas, es-
tradas e terrenos adjacentes, para permitir uma perfeita definição de
rotas, contribuindo para um fluxo regular dos veículos pertencentes à
frota da CMB e daqueles por ela contratados, a exemplo de ônibus,
micros, vans e automóveis, de forma a garantir um máximo de se-
gurança para os usuários e motoristas 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
Tecnologia em Logística de Transporte, reconhecido pelo Ministério
da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, co-
nhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e domínio de Win-
dows, Word e Excel.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.16 - Analista da CMB/ Patrocínio, PCP e Vendas
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: elaborar relatórios técnicos e emitir

pareceres em seu âmbito de atuação; fiscalizar e promover o cum-
primento da legislação aplicável nas normas internas pertinentes e dos
procedimentos específicos da CMB; acompanhar processos de ne-
gociação de vendas, elaborar orçamento e previsão de vendas; prestar
assessoria especializada aos clientes internos e externos relativas à
sua área de atuação 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
qualquer área de formação, expedido por instituição de ensino re-
conhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação; conhecimentos de Windows, Word e Excel;
Inglês ou Espanhol básico e conhecimento da CLT e da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: auxiliar no estabelecimento e na

padronização de formas de controle e executar rotinas que envolvam
qualquer atividade de projeto e delineamento de produtos, registro,
padronização e controle de processos de produção e de desenvol-
vimento de matérias primas e insumos, acompanhando todas as etapas
de desenvolvimento e prestando o suporte operacional aos processos
de produção, criando e auxiliando na implantação dos procedimentos
necessários, promovendo e participando de análises e pesquisas de
novas tecnologias, envolvendo equipamentos (hardwares e softwares)
processos, produtos e materiais; auxiliar e realizar ações de con-
sultoria, bem como de assistência técnica e tecnológica 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
Desenho Industrial, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação, ou certificado de conclusão ou diploma, devidamente re-
gistrado, de curso de graduação de nível superior em Tecnologia de
Artes Gráficas, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias
ou Conselhos Estaduais de Educação.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: desenvolver pesquisas histórico-

iconográficas para aplicação em projetos (cédulas e selos postais);
desenvolver projetos gráficos promocionais (identidade visual, cartaz,
folder, etc.); desenvolver projetos gráficos de segurança (cédulas,
selos fiscais, carteiras, diplomas, etc.); operar sistemas de editoração
eletrônica para produção de artes finais dos originais destinados a
montagens e produção de matrizes para impressão; confeccionar ilus-
trações manuais (grafite, lápis de cor, aquarela, nanquim, ecoline,

guache, etc.), digitais (diagramações, tratamentos de imagens (fotos) e
ilustração) 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
Comunicação Visual, ou em Desenho Industrial, ou em Design Grá-
fico, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, do-
mínio de técnicas manuais e digitais de Ilustração e Desenho (rea-
lismo acadêmico, desenho da anatomia humana, portrait), domínio
operacional dos softwares (Photoshop, Illustrator, Core, In design,
etc.), Sistemas Operacionais (Apple e PC), conhecimento e domínio
operacional dos requisitos gráficos de projeto para os diversos pro-
cessos de impressão (Offset, Rotogravura, Calcografia, Tipografia,
Flexografia, Serigrafia, Hot-Stamping, etc.); conhecimento sobre in-
dústria gráfica de segurança e Inglês básico.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: atuar na coordenação de programas

de educação empresarial; implementar projetos de capacitação e de-
senvolvimento; participar do processo de produtos educacionais; atuar
nas demais atividades voltadas para RH 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
Psicologia, ou em Pedagogia, ou em Administração, expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Se-
cretarias ou Conselhos Estaduais de Educação; domínio de Windows,
Word e Excel e conhecimento da CLT e da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.20 - Analista da CMB/Rede de Telecomunicações e

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: realizar atividades de natureza téc-

nica, relacionadas ao planejamento, organização, supervisão, asses-
soramento, estudo e pesquisa, que envolverá tarefas inerentes à área
de desenvolvimento de projetos de redes de telecomunicações; rea-
lizar atividades de suporte, planejamento de capacidade, gerencia-
mento de rede, bem como atividades relacionadas à gestão dos pro-
cessos tecnológicos e de contabilização da rede 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; Inglês técnico e conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.

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

escalas.
Exemplo de Atribuições: executar o suporte técnico?ope-

racional em Hardware (Rede, Servidores e Estações de Trabalho) e
em Software (operacionais Windows e Linux e banco de dados);
participar da implementação e manutenção de banco de dados SQL
Server; prestar suporte técnico quanto à aquisição, implantação e uso
adequado dos recursos de rede; realizar atividades relacionadas ao
planejamento, organização, supervisão, assessoramento, estudo e pes-
quisa, que envolverá tarefas inerentes às áreas de política de se-
gurança da informação e segurança do ambiente corporativo (CFTV,
controles de acesso, políticas de segurança) auditoria de TI e realizar
outras atividades de 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 e conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
2.4.2.22 - Analista da CMB/Suporte em TI
Jornada de Trabalho: 08 horas diárias, turnos de trabalho ou

escalas.
Exemplo de Atribuições: executar o suporte técnico-opera-

cional em Hardware (Rede, Servidores e Estações de Trabalho) e em
Software (operacionais Windows e Linux e banco de dados); co-
nhecer os ambientes operacionais Windows e Linux; participar na
implementação e manutenção de banco de dados SQL Server; par-
ticipar da instalação, customização e manutenção dos recursos de
rede; prestar suporte técnico quanto à aquisição, implantação e ao uso
adequado dos recursos de rede; participar da implementação de pro-
cedimentos de segurança do ambiente de rede e executar outras atri-
buições da mesma natureza e nível de complexidade compatíveis com
o cargo/especialidade.
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