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QUADRO 3

Cargo Nível de Escolaridade
Valor Total da 

Inscrição

ANALISTA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL JR
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO JR
ANALISTA DE PLANEJAMENTO JR.
ASSISTENTE SOCIAL
ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO JR.
MÉDICO DO TRABALHO

Ensino Superior R$ 60,00

AGENTE DE RELACIONAMENTO
AGENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL I
MAQUINISTA

Ensino médio R$ 40,00

CALDEIREIRO
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I
PINTOR
SERRALHEIRO

Ensino Fundamental R$ 25,00

4.4 O candidato, após preencher o formulário de inscrição, deverá im-
primir o boleto bancário e com ele efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 
até a data de vencimento do boleto, em qualquer agência bancária.
4.5 A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e a CAIP/
USCS não se responsabilizam pelas inscrições realizadas por meio de Internet 
que não forem recebidas por motivos de ordem técnica, alheios ao seu âmbito 
de atuação, tais como falhas de telecomunicações, falhas nos computadores, 
nos provedores de acesso e quaisquer outros fatores exógenos que impossibi-
litem a correta transferência dos dados dos candidatos para a Organizadora do 
Concurso.
4.6 A inscrição somente será considerada válida após o pagamento do 
respectivo boleto bancário.
4.7 O sistema de inscrição via Internet permite ao candidato, dentro do 
período de inscrição, emitir a segunda via do seu boleto bancário.
4.8 O candidato será considerado inscrito no certame somente após o 
recebimento, pela CAIP/USCS, da confirmação do pagamento bancário de sua 
taxa de inscrição.
4.9 Os boletos bancários emitidos no último dia do período de inscri-
ções poderão ser pagos até o primeiro dia útil subsequente ao término das 
inscrições.
4.10 O candidato que for empregado da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos – CPTM deverá informar no campo apropriado do formulário 
de inscrição seu número de Registro Funcional de Empregado.
4.11 O candidato que tenha sido empregado da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos – CPTM deverá declarar esta condição no campo apro-
priado do formulário de inscrição e informar o número de seu antigo Registro 
Funcional de Empregado.
4.12 Não serão válidas as inscrições realizadas fora do prazo estipulado.
4.13 As inscrições efetuadas de acordo com o disposto neste item serão 
homologadas pela CAIP/USCS, significando tal ato que o candidato está habili-
tado a participar da etapa subsequente do Certame.
4.14 As informações sobre as inscrições para este concurso, bem como 
outras informações sobre este Edital, poderão ser obtidas via Internet, no ende-
reço eletrônico www.caipimes.com.br.
4.15 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
4.16 O valor relativo à inscrição não será devolvido, salvo no caso de 
cancelamento do certame por conveniência da Administração da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
4.17 O comprovante de pagamento da inscrição deverá ser mantido em 
poder do candidato e apresentado quando da realização das provas, para even-
tual conferência.
4.18 Não será aceita inscrição por via postal, por fax, por e-mail, e/ou por 
outra forma que não a estabelecida neste Edital.
4.19 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário 
de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os 
atos decorrentes dela, em qualquer época, podendo o candidato responder a 
consequências legais.
4.20 A Relação dos Candidatos Inscritos será divulgada a partir do dia 10 
de maio de 2014, pelos meios estabelecidos no item 3 (três) deste Edital.
4.21 O candidato que identificar qualquer não conformidade em sua ins-
crição, por ocasião da divulgação da Relação de Candidatos Inscritos, conforme 
item 4.20, deverá interpor Recurso Administrativo específico dentro dos prazos 
previstos, de acordo com o estabelecido no item 9.2 deste Edital.
4.22 DA REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
4.22.1 O candidato, de acordo com Lei Estadual nº. 12.782, de 20 de de-
zembro de 2007, poderá requerer a solicitação de redução do valor da taxa de 
inscrição.
4.22.2 Receberão redução da taxa de inscrição os candidatos que preen-
cham, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I. sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regu-
larmente matriculados em curso pré-vestibular, curso superior, em nível de gra-
duação ou pós-graduação;
II. recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, 
ou estejam desempregados.
4.22.3 O percentual de redução será 50% do valor da taxa de inscrição.
4.22.4 A concessão da redução da taxa de inscrição ficará condicionada a 
apresentação, pelo candidato na data definida no subitem 4.22.5 deste capitulo:
I. quanto à comprovação da condição de estudante, de um dos se-
guintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública 
ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino pública ou privada, ou por entidade de representação 
discente;
II. quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 4.22.2, de 
comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da condição de desem-
pregado.
4.22.5 Somente no período de 10 a 15 de abril, o candidato que desejar 
que o valor da sua taxa de inscrição seja reduzido, deverá escolher a opção 
de redução de taxa de inscrição na ficha de inscrição, e imprimir e assinar o 
formulário de redução gerado para proceder ao seu pedido.
4.22.5.1. Ao escolher a opção de redução de taxa de inscrição na ficha de 
inscrição não será emitido boleto bancário e não será considerada a ficha como 
inscrição válida, somente será emitido o formulário de redução que deverá ser 
apresentado de acordo com o item 4.22.6.
4.22.6 A apresentação dos documentos previstos no item 4.22.4 e do for-
mulário de redução previsto no item 4.22.5 acima, se fará no dia 16 de abril, 
na sede da CAIP localizada à Avenida Goiás, 3.400 – Bairro Barcelona – São 
Caetano do Sul – SP (Setor de Concursos), no horário das 10h00 às 16h00.
4.22.7 O pedido de redução da taxa de inscrição deve ser entregue, pesso-
almente, ou por procurador com procuração pública.
4.22.8 A análise da documentação pertinente à solicitação de redução da 
taxa do valor de inscrição será realizada pela empresa CAIP/USCS.
4.22.9 O resultado da análise da documentação para solicitação de redu-
ção da taxa de inscrição será divulgado no dia 24/04/2014, a partir das 12 horas
4.22.10 O candidato, cuja documentação de redução do valor da taxa ins-
crição for indeferida, deverá para realizar a sua inscrição entrar no site www.
caipimes.com.br, clicar no link redução de taxa, informar o número de inscrição 
gerado no formulário de redução e o CPF, emitir e pagar o boleto bancário, 
conforme o valor estipulado no item 4.3, até o dia do término das inscrições.
4.22.11 Caso o pedido da redução do valor da taxa de inscrição seja deferi-
do, o candidato deverá acessar o site www.caipimes.com.br, clicar no link redu-
ção de taxa, informar o número de inscrição gerado no formulário de redução 
e o CPF, emitir o boleto bancário com o valor reduzido. O novo boleto bancário, 
para pagamento com a redução da taxa de inscrição, poderá ser impresso até o 
dia 30 de abril de 2014.
4.22.11.1. O candidato que não imprimir o boleto bancário até a data estipu-
lada no item 4.22.11 terá seu pedido de redução de taxa de inscrição anulado e 
deverá pagar o valor integral definido no item 4.3 até o término das inscrições.
5. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.1 À pessoa portadora de deficiência é assegurado o direito de se ins-
crever neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo pretendido 
sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora. Serão reservadas 5% 
(cinco por cento) do total de vagas a serem preenchidas, de acordo com o artigo 
37, inciso VIII da Constituição Federal e Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 
1999.
5.2 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se 
enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 3.298/99, com 
as alterações introduzidas pelo artigo 70º do Decreto 5.296/2004.
5.3 Os candidatos portadores de deficiência participarão do Concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a con-
teúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, dia, horário e local de 
realização das provas.
5.4 O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição 
no ato da inscrição, especificando a deficiência da qual é portador, em conso-
nância com o item 5.1 deste Edital.
5.5 O candidato portador de deficiência que precisar de condições es-
pecíficas para a realização da Prova de Conhecimentos deverá indicar as neces-
sidades, por ocasião da inscrição.
5.6 Se a condição específica demandada for tempo adicional para a re-
alização da prova, o candidato, além de preencher esta condição no formulário 
de inscrição, deverá enviar justificativa acompanhada de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência, em conformidade com parágrafo 2º, do 
artigo 40, do Decreto 3.298/99.
5.7 O parecer previsto no subitem anterior, 5.6, deverá obrigatoriamen-
te ser postado, até o primeiro dia útil após o término do período de inscrições, 
laudo médico original atestando o tipo e o grau ou nível de sua deficiência com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

• Analisar e efetuar o reaproveitamento funcional de empregados 
impedidos de exercer a sua função por motivos médicos e/ou psicológicos;
• Participar de atividades da CIPA, quando solicitado;
• Analisar e efetuar laudos médicos, para atestar condições de locais 
insalubres e propor soluções para minimizá-los.
• Executar outras atividades/tarefas, inerentes a sua área de atuação, 
e/ou sua carreira de acesso, sempre que solicitado ou necessário.
2.2.7 AGENTE DE RELACIONAMENTO
• Realizar atendimento a usuários, orientando-os e efetuando o regis-
tro e cadastramento das informações e manifestações, avaliando, classificando 
e inserindo as informações em sistema informatizado.
• Receber, guardar e entregar objetos achados e perdidos de acordo 
com procedimentos estabelecidos.
• Elaborar respostas a manifestações de usuários de acordo com 
orientações das devidas áreas da Companhia, relatórios, planilhas, tabelas e 
gráficos relativos ao atendimento da área.
• Auxiliar na elaboração de normas, rotinas e procedimentos, ligados 
à sua área de atuação.
• Fiscalizar e orientar a prestação de serviços de terceiros no âmbito 
de sua área de atuação
• Atuar em programas da Empresa como Usuário do Amanhã, Trem 
Turístico e outros, acompanhando e orientando usuários durante as viagens.
• Executar outras atividades inerentes á sua área de atuação sempre 
que solicitado ou necessário.
2.2.8 AGENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL I
• Executar ação preventiva nas dependências internas das estações, 
composições, e leito ferroviário, de forma a transmitir confiança, segurança e 
tranquilidade aos usuários de acordo com orientações recebidas e estratégias 
operacionais;
• Elaborar relatórios de ocorrências;
• Prestar informações aos usuários, orientando-os quanto à utilização 
do sistema;
• Prestar atendimento de primeiros socorros, em caso de acidentes 
pessoais, males súbitos e ferimentos;
• Controlar fluxo de passageiros em plataformas e no embarque e 
desembarque, especialmente dentro dos horários de maior movimento, bem 
como junto às bilheterias, linhas de bloqueios e outros;
• Atuar, atender e encaminhar ocorrências com usuários, tais como: 
roubos, furtos, agressões, tumultos, acidentes operacionais e outros;
• Fiscalizar e atuar impedindo atos que coloquem em risco o sistema 
e comportamentos inadequados que atentem contra a integridade física dos 
usuários, empregados e/ou patrimônio operacional ou, que estejam em desa-
cordo com os regulamentos operacionais e deponham contra a qualidade dos 
serviços prestados;
• Atuar, em situações excepcionais, em serviços de controle de trân-
sito de veículos e pedestres nas cancelas, passagens de nível, estações e ao 
longo da Via Permanente, com foco na preservação da Segurança Operacional;
• Atuar em situações de acidentes ou crimes, no âmbito das instala-
ções operacionais de modo a não comprometer a normalidade da operação, de 
acordo com diretrizes e estratégias da Segurança;
• Prestar apoio e subsídio às ações policiais, no âmbito das depen-
dências operacionais;
• Participar de reuniões periódicas, com a supervisão, expondo e dis-
cutindo situações vivenciadas na atuação diária;
• Operar equipamentos e/ou veículos, adotados pela Segurança, des-
de que devidamente habilitado;
• Executar outras tarefas afins e correlatas, a critério de seu superior 
imediato.
2.2.9 MAQUINISTA
• Operar trem unidade e/ou locomotiva, nas modalidades automáti-
co, semi-automático e manual, preparando-os para entrar em serviço, exami-
nando livro de bordo, documentos de trens, parte mecânica, instrumentos e 
outros;
• Realizar testes e manobras, possibilitando o transporte urbano e 
suburbano de passageiros;
•  Comunicar-se através de rádio com: passageiros, controle de tráfe-
go e estações;
• Trafegar em velocidade compatível com o trecho, em obediência 
aos sinais, placas, normas e regulamentos vigentes;
• Auxiliar na monitoração da prática operacional para formação de 
novos maquinistas;
• Elaborar relatórios de viagens da Composição;
• Executar outras tarefas / atividades inerentes à sua área de resulta-
dos, sempre que necessário ou solicitado.
2.2.10 CALDEIREIRO
• Executar serviços de caldeiraria no Material Rodante, TUE´s, equi-
pamentos de rede aérea e via permanente e de manutenção em geral, estru-
turas metálicas, reparando e reformando grades, caldeiras, pontes rolantes, 
caixas de engrenagens e outros, limpando, desmontando e quando necessário 
riscando e marcando partes avariadas, cortando e soldando sobre o local para 
posterior adaptação, bem como efetuando cortes e dobragens de chapas;
• Executar outras tarefas/atividades inerentes à sua área de atuação 
e/ou sempre que necessário ou solicitado.
2.2.11 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS I
• Operar veículos de Movimentação de carga, como empilhadeira, 
talhas pontes rolantes ou outros semelhantes;
• Efetuar limpeza, lubrificação e abastecimento dos equipamentos de 
movimentação de carga;
• Efetuar pequenos serviços de reparação e manutenção das máqui-
nas, fazendo regulagens e substituições de peças simples;
• Executar outras atividades/tarefas inerentes a sua área de resulta-
dos, sempre que necessário ou solicitado.
2.2.12 PINTOR
• Efetuar e / ou restaurar pinturas de instalações prediais, em faixas 
de segurança em estações e oficinas; pintura de letras, painéis, placas, quadros, 
portas, janelas, madeiras, edificações e outros, fazendo o tratamento, preparo 
de tintas e superfícies, dimensionando o material a ser utilizado;
• Executar outras tarefas/atividades inerentes a sua área de atuação, 
sempre que solicitado ou necessário.
2.2.13 SERRALHEIRO
• Executar tarefas de serralheria para manutenção do Material Ro-
dante, Edificações, Via Permanente e de máquinas e equipamentos em geral, 
desmontando e procedendo a reparação, substituição e/ou recuperação de pe-
ças e componentes, baseando-se em modelos, desenhos ou instruções;
• Confeccionar ou modelar: calhas, estruturas e armações metálicas 
para tanques, coberturas, vitrôs, componentes de portas, janelas e acessórios 
diversos, como: dobradiças, molas, maçanetas, caixilhos, rodapés, fechaduras, 
trincos, amortecedores de portas, soleiras, escadas, corrimãos, venezianas, e 
outros serviços de serralheria;
• Operar máquina de solda para recuperação de peças ou componen-
tes avariados;
• Executar outras tarefas/atividades inerentes à sua área de resulta-
dos e/ou sempre que solicitado ou necessário.
2.3 Os candidatos deverão ter disponibilidade para trabalhar em qual-
quer local e nos postos para os quais forem designados, que pertencem ao 
Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo.
3 DA DIVULGAÇÃO
3.1 A divulgação oficial de todas as etapas, resultados e demais comu-
nicações referentes a este Concurso se dará na forma de Editais, Extratos de 
Editais e Avisos, através dos seguintes meios e locais:
3.1.1 Divulgação eletrônica pelo endereço: www.caipimes.com.br, da 
CAIP/ USCS.
3.1.2 Divulgação nas estações: LUZ, BRÁS e BARRA FUNDA da Compa-
nhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
3.1.3 Publicação deste Edital de Abertura de Inscrições e da Homologa-
ção do Resultado no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE;
3.1.4 Publicação no DOE – Homologação do Resultado – será publicada a 
relação dos candidatos Aprovados na proporção de cinco vezes ao número de 
vagas de cada cargo, constantes no Edital. A relação completa estará disponível 
no site www.caipimes.com.br, da CAIP/USCS e nas Estações da CPTM – LUZ – 
BRÁS e BARRA FUNDA.
3.2 Publicação do Gabarito Preliminar das questões objetivas da Prova 
de Conhecimentos Teóricos no site www.caipimes.com.br, da CAIP/USCS a par-
tir do dia 28 de maio de 2014.
3.3 É de responsabilidade do candidato, informar-se através dos meios 
acima citados, de qualquer divulgação deste certame.
4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do candidato, para os fins deste Concurso Público, im-
plicará a aceitação irrestrita e cumprimento obrigatório de todas as exigências 
e condições estabelecidas neste Edital e nos demais comunicados a serem 
publicados oportunamente pela CAIP/USCS e/ou Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos – CPTM, das quais não poderá alegar desconhecimento, assu-
mindo inteira responsabilidade pelas informações constantes em seu formulá-
rio de inscrição, sob as penas da lei.
4.2 As inscrições serão realizadas somente via Internet:
4.2.1 No endereço eletrônico www.caipimes.com.br, a partir das 0h do 
dia 11 de abril de 2014 até as 16 h do dia 30 de abril de 2014;
4.2.2 As inscrições podem ser efetuadas em qualquer computador conec-
tado à Internet. Na impossibilidade de acesso à Internet, os candidatos poderão 
procurar os Postos de Atendimento do programa “Acessa São Paulo”, onde o 
acesso à Internet é gratuito, durante o mesmo período estabelecido no item 
4.2.1, no horário de funcionamento de cada Posto, de segunda a sábado.
4.3 VALOR DA INSCRIÇÃO:
O valor da inscrição será cobrado conforme quadro a seguir:

13
OPERADOR DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS I

Certificado devidamente registrado de con-
clusão de curso de Ensino Fundamental 
(antigo 1º grau) expedido por Instituição de 
Ensino reconhecida pelo MEC
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cate-
goria “D” ou “E”, válida

R$1.598,67 R$1.654,69

40 horas sema-
nais (horário 
comercial)

14 PINTOR

Certificado devidamente registrado de con-
clusão de curso de Ensino Fundamental 
(antigo 1º grau) expedido por Instituição de 
Ensino reconhecida pelo MEC

R$1.598,67 R$1.654,69

40 horas sema-
nais (horário 
comercial)

15 SERRALHEIRO

Certificado devidamente registrado de con-
clusão de curso de Ensino Fundamental 
(antigo 1º grau) expedido por Instituição de 
Ensino reconhecida pelo MEC
Certificado de conclusão de Curso de Quali-
ficação de Serralheria realizado pelo SENAI 
ou instituição reconhecida pelo MEC

R$1.855,64 R$1.920,54

40 horas sema-
nais (horário 
de trabalho 
de turno fixo 
(manhã, 
tarde ou noite) 
ou horário 
comercial)

2.2 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
2.2.1 ANALISTA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO OPERACIO-
NAL JR
• Executar, sob orientação, pesquisas operacionais, adotando instru-
mentos e critérios para coleta de dados junto aos usuários e/ou áreas de opera-
ção, tabulando os dados obtidos para elaboração de relatórios e propostas de 
melhorias de procedimentos operacionais;
• Participar da elaboração de estudos de classificação e reclassifica-
ção de estações, viabilidade técnica e econômica, reorganização operacional e 
administrativa de estações e de novos tipos de impressos para a otimização dos 
serviços;
• Participar da elaboração de manuais, procedimentos e instruções 
operacionais de serviço, regulamentos e normas, voltados a métodos e pro-
cessos operacionais e de segurança, no que diz respeito a: venda de bilhetes, 
segurança operacional, funcionamento de bilheteria, operação de bloqueios, 
escadas rolantes, sistemas de audição pública, grupos geradores diesel e ou-
tros;
•  Levantar subsídios para o desenvolvimento de novos projetos e projetos de 
melhorias relacionadas ao transporte, elaborando propostas de novos equipa-
mentos para as estações; tais como: bilheterias, bloqueios, iluminação, escadas 
rolantes, sistemas de comunicação, e outros;
• Analisar movimento diário referente aos passageiros transportados, quantida-
de, previsão e circulação de trens, causas de acidentes, atrasos, transferência 
dos mesmos entre as linhas, venda de bilhetes, arrecadação e outros, para es-
tabelecimento do desempenho operacional das estações;
• Analisar falhas ocorridas nas estações, ou nos serviços de Segurança Opera-
cional, seus sistemas e equipamentos, fornecendo subsídios para as alterações 
que se fizerem necessárias;
• Participar da elaboração de projetos operacionais, relacionados aos terminais 
integrados, bem como de alterações do sistema viário em torno das estações;
• Participar da elaboração de planos de circulação de trens, no âm-
bito de sua área de atuação, a partir da análise de disponibilidade do material 
rodante, capacidade de sinalização, alternativas do sistema viário, dados de 
demanda quantitativa e qualitativa;
• Participar da elaboração de programas e metas operacionais, a par-
tir da análise e identificação das causas e das necessidades operacionais de 
oferta/demanda;
• Acompanhar o cumprimento dos contratos, elaborando cronogra-
ma fisico-financeiro, analisando medições, demonstrativos, croquis, plantas e 
projetos, propondo a revisão e ajuste de valores e, quando necessário, propon-
do prorrogações ou alterações de prazos;
• Executar, sempre que necessário e/ou de acordo com escalas de 
serviços determinadas, as funções previstas pelos cargos de acesso/base da 
carreira correspondente.
2.2.2 ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JR
• Participar no desenvolvimento das atividades de planejamento e 
gestão operacional, efetuando levantamentos, consistências, interfaces e análi-
ses de dados quantitativos e qualitativos de sua área de atuação;
• Participar na Identificação de necessidades, planejamento e contro-
le da execução de programas de desenvolvimento operacional, mediante su-
porte e orientações técnicas das áreas de interface e Analista de Planejamento 
de Gestão Pl.
• Executar tarefas de planejamento ou correlatas e/ou atuar em áreas 
afins ao planejamento administrativo e de gestão no âmbito da Empresa, me-
diante orientação e acompanhamento superiores;
• Acompanhar e disponibilizar informações e aspectos legais, publi-
cados pelo Diário Oficial do Governo.
• Atualizar e alimentar Banco de Dados da sua área de atuação, dis-
ponibilizando o mesmo para uso das informações;
• Arquivar, controlar e disponibilizar dados e documentações afins, 
relativas à sua área de atuação;
• Executar, sempre que necessário e/ou de acordo com escalas de 
serviços determinadas, as funções previstas pelos cargos de acesso/base da 
carreira correspondente.
2.2.3 ANALISTA DE PLANEJAMENTO JR
• Participar e/ou acompanhar o desenvolvimento de programas anu-
ais e plurianuais de investimentos, custeio e orçamentos, no âmbito de sua área 
de atuação;
• Efetuar o acompanhamento físico-financeiro dos contratos, planos 
e processos de licitação e contratação de serviços, obras e equipamentos;
• Participar na elaboração de instruções de serviços; normas; crité-
rios e definições para o desenvolvimento e/ou padronização das atividades; 
preparar relatórios sucintos de irregularidades constatadas para análises supe-
riores;
• Efetuar controle e acompanhamento dos cronogramas e contratos;
• Manter em ordem e atualizado cadastro de insumos e serviços e 
arquivos de contratos;
• Executar, sempre que necessário e/ou de acordo com escalas de 
serviços determinadas, as funções previstas pelos cargos de acesso/base da 
carreira correspondente.
2.2.4 ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO JR
• Participar na elaboração de normas, procedimentos e diretrizes téc-
nicas de manutenção em geral, bem como de projetos específicos de manuten-
ção.
• Participar de análises técnicas e metodológicas do desempenho 
operacional dos diversos equipamentos e componentes da rede aérea, via 
permanente, material rodante, edificações, sistemas de sinalização e demais 
sistemas da ferrovia.
• Participar da análise, pesquisa e solução de falhas em equipamen-
tos e componentes dos sistemas elétricos, eletrônicos, mecânicos e de obras 
civis;
• Participar da realização de previsões orçamentarias, dimensionan-
do materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à execução dos diversos 
projetos de manutenção;
• Acompanhar a manutenção de projetos de terceiros;
• Executar análise, pesquisa e solução de falhas em equipamentos e 
componentes elétricos, eletrônicos, mecânicos e civis.
• Executar análises técnicas e metodológicas do desenvolvimento 
operacional dos diversos equipamentos e componentes da rede aérea, via per-
manente, material rodante, edificações e demais sistemas de ferrovia,
• Executar e acompanhar a execução de levantamentos técnicos em 
campo;
• Executar, sempre que necessário e/ou de acordo com escalas de 
serviços determinadas, as funções previstas pelos cargos de acesso/base da 
carreira correspondente.
2.2.5 ASSISTENTE SOCIAL
• Assistir, orientar, aconselhar, conscientizar e sociabilizar empre-
gados, quer individualmente, quer em grupo, quanto a problemas relativos à 
adaptação ao trabalho, ajustamento familiar, utilizando os recursos da comuni-
dade;
• Atender aos empregados que apresentem problemas de ordem bio 
- psico - social e familiar, problemas de desajustamento e integração ao traba-
lho, utilizando métodos, técnicas e instrumentos específicos de serviço social;
• Planejar, participar e elaborar programas de saúde, planejamen-
to familiar e outros, mantendo contatos com diversas áreas da Companhia e 
entidades sociais, propondo campanhas elucidativas e educativas, que visem 
melhorar a qualidade de vida dos empregados;
• Acompanhar, providenciar e agilizar encaminhamentos e trâmites 
de documentações em ocorrências de acidentes do trabalho e da ferrovia, pres-
tando atendimento a empregados, familiares e usuários acidentados;
• Planejar e acompanhar as atividades relacionadas com benefícios 
complementares e sociais, internos e externos à empresa;
• Elaborar, em conjunto com a Medicina do Trabalho, programas de 
readaptação profissional de empregados egressos de tratamentos, em caso de 
limitações física ou mental, com vistas à reintegração do empregado ao traba-
lho e ao meio social;
• Executar outras atividades/tarefas inerentes à sua área de atuação, 
e/ou sua carreira de acesso, sempre que solicitado ou necessário.
2.2.6 MÉDICO DO TRABALHO
• Administrar e priorizar atendimentos, quando necessário;
•  Prestar revisões médicas periódicas e de retorno ao trabalho;
• Executar exames pré-admissionais, demissionais e assistência mé-
dica aos empregados acidentados quando necessário;
• Propor programas de educação sanitária, profilaxia de doenças do 
trabalho e medidas profiláticas aos empregados;
• Efetuar estudos de perfil de saúde com vistas à realocação do em-
pregado;
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