
ANEXO II 
 

EMPREGO PÚBLICO/FUNÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, ESCOLARIDADE / PRÉ-REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO. 

EMPREGOS PÚBLICOS DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO E ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
 

Emprego Público/Função – Açougueiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80  
• Atribuições/Descrição de Função – Fazer o acondicionamento adequado de carnes; higienizar de acordo com a técnica, toda a área de manipulação e armazenamento de carnes; 

pré-preparar todas as carnes e derivados de acordo com o planejamento; efetuar a higienização de equipamentos e utensílios do setor; ter noções de higiene dos alimentos e 
segurança no trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Ajudante 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  4ª Série Completa do Ensino Fundamental.  
• Faixa Salarial –  R$ 427,06  
• Atribuições/Descrição de Função – Auxiliar na execução de análises laboratoriais, com preparo de meios de cultura, verificações de concentrações de produtos de armazenamento 

de contraprova; Limpeza de vidraria e das dependências do laboratório; Carga, descarga e transporte de vasilhames, engradados, caixas, pallets, insumos, móveis, equipamentos e 
bens em geral; Seleção e aprovação de vasilhames retornáveis; Limpeza, capina, pintura e manutenção das instalações físicas das unidades; Auxiliar, sob coodernação, na limpeza, 
pintura e manutenção de móveis, veículos e equipamentos; Auxiliar, sob coordenação, nas atividades de tornearia, soldas diversas e limpeza de peças e equipamentos; Execução 
eventual das atividades a cargo dos operadores de equipamentos, desde que capacitado; Atividades correlatas a critério da chefia.  

 
Emprego Público/Função – Ajudante de Mecânico 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo;  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função – Auxiliar na execução de análises laboratoriais, com preparo de meios de cultura, verificações de concentrações de produtos de armazenamento 

de contraprova; Limpeza de vidraria e das dependências do laboratório; Carga, descarga e transporte de vasilhames, engradados, caixas, pallets, insumos, móveis, equipamentos e 
bens em geral; Seleção e aprovação de vasilhames retornáveis; Limpeza, capina, pintura e manutenção das instalações físicas das unidades; Auxiliar, sob coodernação, na limpeza, 
pintura e manutenções de móveis, veículos e equipamentos; Auxiliar, sob coordenação, nas atividades de tornearia, soldas diversas e limpeza de peças e equipamentos; Execução 
eventual das atividades a cargo dos operadores de equipamentos, desde que capacitado; Atividades correlatas a critério da chefia.  

 
Emprego Público/Função – Ajudante de  Mecânico/Eletricista  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo;  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Ajudar na execução das atividades de instalação e manutenção hidráulica e elétrica; ajudar na realização dos trabalhos de instalação, 

regulagem, reforma, substituição, revisão e conservação de sistemas elétricos, motores, bombas, reguladores de voltagem, transformadores e outros aparelhos elétricos em geral; 
ajudar na execução dos serviços de mecânica e pintura em veículos automotores e máquinas em geral; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Alinhador de Veículos 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter conhecimentos em alinhamento eletrônico. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Alinhar, balancear, fazer cambagem, medir Carter, desempenar telescópio, trocar: buchas, pivôs e ponteiras bem como executar as demais 

atividades para o alinhamento de veículos, utilizando maquinário específico; executar outras tarefas correlatas, conforme  necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Analista de Sistemas 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00  
• Atribuições/Descrição de Função – Executar, sob orientação eventuais, trabalhos relacionados com as atividades de análise de sistemas de informação, nos campos de 

desenvolvimento e de manutenção de aplicativos, de documentação e de apoio a usuários de serviços de informática; executar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas e 
programas de processamento de dados dentro dos padrões de qualidade e de prazos estabelecidos; atuar de acordo com a metodologia e com os procedimentos de análise de 
desenvolvimento estabelecidos no local de trabalho; conhecer a linguagem PL/SQL e as ferramentas de planejamento e de desenvolvimento; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 Emprego Público/Função – Analista de Suporte 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Informática; ter domínio sobre Sistemas Operacionais – Conceitos e Fundamentos, Comandos e procedimentos para 

manipulação e gerenciamento de arquivos do Sistema Operacional Windows e Linux; ter domínio sobre Redes de Computadores – Conceitos e Fundamentos, Tecnologia de LAN 
(Ethernet, IEEE 802.3, FDDI e Token Ring), Rede Física; ter domínio sobre configuração de roteadores e switches Cisco; ter domínio sobre Segurança de Redes – configuração, 
ajustes e administração de Firewall, IDS; ter domínio sobre inglês técnico. 

• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na área de suporte. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Prestar suporte em Rede de Comunicação de Dados e Segurança de Redes compreendendo o planejamento e implementação de Redes 

Wan/Lan; prestar suporte aos usuários; determinar os problemas; avaliar a performance e a capacidade, propondo soluções; planejar, dar parecer técnico, desenvolver e avaliar 
estudos de novas tecnologias, dimensionando o projeto da infra-estrutura de hardware e software; elaborar especificações técnicas para contratação de produtos e de serviços de 
tecnologia da informação; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 



Emprego Público/Função – Atendente de Atividades de Saúde 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s.  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo. Ter Certificados ou Diplomas de Conclusão de Cursos de Educação Profissional reconhecidos pelos órgãos competentes. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na área. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22  
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades de apoio administrativo e técnico-profissional em geral, inclusive de manuseio de instrumentos, utensílios e equipamentos 

utilizados em unidades hospitalares e ambulatoriais; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
Emprego Público/Função – Atendente de Atividades de Ensino 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s.  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na área. 
• Faixa Salarial - R$ 648,90  
• Atribuições/Descrição de Função – Prestam atendimento a usuários de serviços educacionais; Fornecem documentos aos alunos, professores e familiares; Apóiam as atividades  

educacionais; Organizam documentos e controlam os arquivos; Estabelecem comunicação com os alunos, corpo docente e familiares, prestando-lhes informações sobre os serviços 
escolares; Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; Prestam apoio às atividades acadêmicas; Realizam matrículas, rematrículas 
e transferências de alunos. 

 
Emprego Público/Função – Auxiliar de Limpeza de Laboratório 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses em ambiente de laboratório. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Buscar e acondicionar meios de cultura; descartar material e amostras utilizados nas análises; limpar a área do laboratório; lavar e organizar as 

vidrarias; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
Emprego Público/Função – Auxiliar de Serviços  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter conhecimentos de informática e ter boa digitação. 
• Faixa Salarial - R$   648,90  
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços no protocolo, no recebimento e na expedição de documentos; operar máquinas de escritório tais como: calculadoras, 

computadores, impressoras, fax, etc.; executar serviços de apoio administrativo; elaborar e redigir ocorrências, relatórios, correspondências, memorandos e comunicações; auxiliar 
no controle da entrada e saída de documentos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Auxiliar de Serviços Especializados  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter domínio sobre informática. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na área de escritório e/ ou na administrativa. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função – Supervisionar, coordenar, controlar e executar tarefas de apoio administrativo/financeiro/operacional; operar máquinas de escritório tais como: 

calculadoras, computadores, impressoras, fax, etc.; treinar e acompanhar a equipe de trabalho, quando solicitado; elaborar planilhas; elaborar e redigir ocorrências, relatórios, 
correspondências, memorandos, comunicações e outros documentos; zelar pela ordem, disciplina e segurança do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior.   

  
Emprego Público/Função – Auxiliar de Serviços Especializados III  B - Técnico Eletrotécnico  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter curso técnico na área de Eletrotécnica. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho em operação e manutenção de sistemas de irrigação. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função – Trabalhar em operação e manutenção de instalações elétricas de alta, média e baixa tensão; trabalhar com logística operacional de planos de 

operação e manutenção preventivas, bem como a emissão das ordens de serviços respectivas; supervisionar equipe técnica e mão-de-obra especializada nos trabalhos de operação 
e manutenção de painéis elétricos (força, comando e proteção); interpretar desenhos, plantas e diagramas elétricos, tais como: subestações elétricas, painéis elétricos e instalações 
prediais; operar e fazer manutenção preventiva e corretiva de motores elétricos de potência superior a 400 CV; operar e fazer manutenção de transformadores elétricos de potência 
igual ou maior que 5 MVA e a tensão maior ou igual a 13,8 KV; operar e fazer manutenção de subestações transformadoras; operar e fazer manutenção de centros e comandos de 
motores (CCMS e bancos de capacitores); operar e fazer manutenção de grupos geradores de energia; operar e fazer manutenção em sistemas de automação e telemetria (água 
para irrigação); dominar informática contemplando hardware e software de sistemas de supervisão e controles na operação e manutenção de perímetros irrigados; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Auxiliar de Serviços Especializados III B -  Técnico Mecânico 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Médio Completo; ter curso técnico na área de Mecânica. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho em operação e manutenção de sistemas de irrigação. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função – Operar e manter equipamentos hidromecânicos e unidades de bombeamento de água de médio e grande porte; executar diretamente os 

trabalhos de operação e manutenção, preventiva e corretiva, de bombas elétricas de eixos vertical, horizontal e bombas submersas; montagem e desmontagem hidromecânicas; 
nivelamento e alinhamento de conjuntos de motobombas de eixo vertical e horizontal, de vazão acima de 1,0 metro cúbico por segundo; supervisionar equipe de oficina mecânica em 
serviços hidromecânicos, solda elétrica, oxi-corte, torno mecânico, mecânica de manutenção em geral; manusear lubrificantes e sistemas de lubrificação em geral; interpretar 
desenhos, plantas-baixas, cortes dimensionais de estrutura e equipamentos mecânicos; operar, manter e guardar equipamentos de medidas de precisão, tais como: paquímetros, 
micrômetros, níveis de precisão, hidrômetros e macromedidores de vazão; operar e manter comportas do tipo AVIO e planas; operar e manter  tubulações submersas; operar e 
manter válvulas de retenção do tipo CLASAR e FLAP;  operar e manter ETAS compactas padrão COPASA; operar e manter canais de irrigação a céu aberto e em tubulações 
gravitarias e não gravitarias de médio e grande porte; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Auxiliar de Serviços para Postos de Fronteira 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter conhecimentos de informática e ter boa digitação. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Auxiliar no controle do transporte de carvão vegetal; proceder à obtenção da fotografia do veículo, através de câmeras digitais; executar 

serviços no protocolo, no recebimento e na expedição de documentos; operar máquinas de escritório tais como: calculadoras, computadores, impressoras, fax, etc.; executar serviços 



de apoio administrativo; elaborar e redigir ocorrências, relatórios, correspondências, memorandos e comunicações; auxiliar no controle da entrada e saída de documentos; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Auxiliar Técnico - Jurídico  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s, em regime de dedicação exclusiva. 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Direito, com inscrição definitiva na OAB; ter conhecimentos de informática: Windows, Word, Excel e Internet. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00  
• Atribuições/Descrição de Função –  Auxiliar e dar pareceres em processos cíveis, trabalhistas, administrativos, tributários e comerciais; executar atividades inerentes ao 

contencioso, nas esferas Federal, Estadual, Municipal e Especial, seja em 1º, 2º ou 3º grau de instância; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Bombeiro Hidráulico e Elétrico  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Realizar serviços de bombeiro em geral, analisando desenhos e esquemas hidráulicos; testar canalizações, utilizando ar comprimido ou água 

sob pressão; lavar e fazer tratamento de caixas d’água e de caixas de gordura; fazer a desinfecção e a limpeza de reservatórios; examinar, modificar, reparar e fazer manutenção, 
conservação e instalação de máquinas e de redes elétricas; confeccionar, montar e ligar  componentes e peças elétricas; executar montagens de quadro de distribuição de circuitos 
e  de quadro de força; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Borracheiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80  
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de borracharia; montar e desmontar pneus; reparar, conferir e corrigir o controle do estado de conservação dos pneus e das 

câmaras de ar, em veículos leves e pesados; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
Emprego Público/Função – Camareira 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s            
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função – Organizar os vestuários e adereços antes do espetáculo e colocá-los nos camarins, separando-os por ordem de ocorrência no espetáculo, 

identificando os atores que irão utilizá-los, para facilitar as trocas de trajes durante as encenações. Auxiliar os atores, bailarinos e figurantes a se vestirem nos intervalos que 
antecedem a cada ato, verificando os adereços utilizados e os detalhes de todo vestuário, para possibilitar ao artista sua característica em tempo hábil. Conservar os vestuários e 
adereços utilizados nos espetáculos, limpando, costurando, lavando e averiguando as condições dos mesmos para providenciar sua guarda. Guardar os vestuários e adereços após 
a temporada do espetáculo, embalando-os, codificando-os e organizando-os nos locais apropriados, para garantir a conservação e possibilitar a reutilização dos mesmos. Executar 
outras tarefas correlatas conforme necessidades do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/função – Capineiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª Série Completa do Ensino Fundamental.  
• Faixa Salarial - R$ 448,69  
• Atribuições/Descrição de Função – Zelar pela limpeza e pela manutenção de jardins e de matas; executar serviços de poda e de capina; executar serviço braçal; executar serviços 

de montagem e de desmontagem de cercas com arame farpado, delimitando áreas; executar serviços de desmatamento; dar apoio no combate de eventuais queimadas; recolher e 
remover resíduos; utilizar ferramentas específicas, tais como: enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate, tesoura, dentre outros; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Capoteiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter conhecimentos de cálculos e medidas. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Realizar trabalhos de estofamento em móveis, em automóveis e em geral; plastificar quadros; substituir capas de revestimento; operar 

equipamentos e máquinas necessários à execução dos trabalhos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Carpinteiro e Marceneiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter conhecimentos de cálculos e medidas. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função –  Preparar canteiro de obras e montar fôrmas metálicas e efetuar a lubrificação e a limpeza das mesmas;especificar materiais e equipamentos; 

isolar área com tapume e organizar posto de trabalho; locar eixos da construção (pilares e parede); conferir esquadro, prumo e nível (forro, pilar, viga); separar peças e painéis 
conforme projeto de montagem de fôrmas e fazer  seu gabarito ; bater painéis de fôrma usando pregos e distribuir cavaletes para vigia conforme projeto; acompanhar concretagem, 
reparando fôrmas, se necessário; confeccionar fôrmas de madeira, telhados e forros de laje (painéis) para construção civil; montar escoramento de forro de laje e longarinas e 
barrotes para apoio de forro de laje; construir andaimes, bandejas salva-vidas, proteção provisória de escadas, proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado, além de 
escorar lajes de grandes vãos; montar e assentar portas e esquadrias; executar serviços tais como: desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de 
materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos;  confeccionar e reformar móveis; operar máquinas de marcenaria, tais como: topia, plaina, máquina circular, serra 
de fita, desengrosso, lixadeira e furadeira; executar serviços de marcenaria, tais como: montagem e desmontagem de mobiliários e divisórias, consertos de móveis, fabricação de 
móveis em geral; executar serviços de carpintaria, tais como: desdobro de madeira, engradamentos, fabricação e instalação de marcos de portas e portões; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
 
 
 



Emprego Público/Função – Contador 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática: Windows, Word, Excel 

e Internet. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na área, com conhecimento de análise de demonstrações financeiras. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Administrar os tributos, apurando os impostos devidos; registrar atos e fatos contábeis, definindo procedimentos contábeis; escriturar livros 

fiscais e contábeis, conciliando saldos de contas e gerando diário/razão; elaborar, desenvolver e participar das projeções de valores e do levantamento de dados para elaboração de 
relatórios; conferir e analisar documentos da movimentação financeira, conforme normas e legislação vigentes; classificar documentos contábeis, digitar, conciliar contas do ativo e 
do passivo, verificar a receita, as despesas e a compensação, analisando dados e relatórios; emitir faturas de serviços prestados, controlar recolhimentos de impostos; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Coordenador de Projeto Agrícola (Elétrica) 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica, com registro no conselho da categoria. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Coordenar e supervisionar as atividades Administrativa, Mecânica, Elétrica, de Canais e Estradas e de Serviços de Apoio no Escritório regional 

do Jaíba; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
Emprego Público/Função – Coordenador de Projeto Agrícola (Mecânica) 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica, com registro no conselho da categoria. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Coordenar e supervisionar as atividades Administrativa, Mecânica, Elétrica, de Canais e Estradas e de Serviços de Apoio no Escritório regional 

do Jaíba; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Copeiro (a)  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s.  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª Série Completa do Ensino Fundamental. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função –  Manusear e preparar alimentos (café, leite, achocolatados, vitaminas, chá, sucos, torradas e lanches leves em geral); atender o público interno, 

servindo e distribuindo lanches e cafés e atendendo às suas necessidades alimentares; arrumar bandejas e mesas e servir; recolher utensílios e equipamentos utilizados, 
promovendo sua limpeza, higienização e conservação; executar e conservar a limpeza da copa e  da cozinha; manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e dos 
alimentos; controlar os materiais utilizados; evitar danos e perdas de materiais; zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos; ter noções de dietas; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Coveiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª Série Completa do Ensino Fundamental.  
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função – Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes, 

para o sepultamento; auxiliar na colocação do caixão, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do mesmo na sepultura; fechar a sepultura, recobrindo-
a de terra e cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo; executar serviços de sepultamento e construção de túmulo; auxiliar nos serviços de limpeza e 
conservação do cemitério; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Cozinheiro (a) 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s. 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª Série Completa do Ensino Fundamental. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função –  Preparar refeições, cafés, lanches, sucos e sobremesas em pequenas e grandes quantidades; elaborar e executar cardápios; responsabilizar-

se pelo balanceamento das refeições; controlar a qualidade, a conservação e o estoque dos alimentos; controlar a quantidade usada na preparação de uma refeição; fazer a 
higienização e o pré-preparo de frutas e hortaliças de acordo com determinação do cardápio diário; cuidar da higienização, da conservação de utensílios e da dos equipamentos 
utilizados; zelar pela ordem, pela disciplina, pela higiene e pela segurança do local; reciclar os alimentos evitando perdas dos mesmos; realizar outras tarefas inerentes ao cargo e ao 
local de trabalho; ter comprometimento com o serviço; manter a higiene e o asseio pessoal; utilizar técnicas de cozinha e nutrição; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Despenseiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter noções da qualidade dos alimentos; ter conhecimentos de informática.  
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Controlar todo o material da despensa, zelando pela ordem do trabalho e organizando os materiais por prateleiras; guardar os gêneros 

alimentícios recebidos em locais próprios; registrar a entrada e a saída dos gêneros alimentícios diariamente; conferir as mercadorias, armazenar, controlar o estoque e distribuir os 
materiais de responsabilidade do setor; efetuar a conferência de notas fiscais e de mercadorias (pesagem, integridade de embalagens); manter o setor limpo e organizado; ter 
noções da qualidade dos alimentos (carne, hortifrutigranjeiros); executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Economista 
• Jornada de trabalho – 44 h/s. 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Economia, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática; ter disponibilidade para viagens.  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; 

participar do planejamento estratégico e de curto prazo avaliando políticas de impacto coletivo; gerir programação econômico-financeira; atuar no mercado interno e externo; 
examinar finanças empresariais; exercer mediações, perícias e arbitragem; executar atividades profissionais e de prestação de serviços correspondentes à habilitação profissional 
para o emprego público; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  



Emprego Público/Função – Eletricista Predial 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter curso técnico em Eletrotécnica ou Elétrica; ter curso de Eletrônica Básica; ter cursos de especialização na área; ter 

conhecimentos de informática em Windows, Word, Excel e Power Point. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos; executar instalação e manutenção elétrica preventiva 

e corretiva de instalações e equipamentos prediais; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico; executar 
manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos; 
instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequados; executar atividades de reparos, 
inspeções, testes e ensaios elétricos como: troca de disjuntores, substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos, testes de comandos e sistema de proteção, 
reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, 
ferramentas e equipamentos específicos; utilizar programas aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas 
de Segurança do Trabalho e usando Equipamentos de Proteção (EPI’s); elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em 
instalações novas e/ ou reformas; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de 
utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores 
elétricos, envolvendo, inclusive, montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de 
proteção elétrica; conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Encarregado 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s.  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial – R$ 637,90  
• Atribuições/Descrição de Função – Supervisionar, coordenar, controlar, dividir e executar tarefas de conservação e limpeza; preocupar-se com a manutenção patrimonial; auxiliar 

nos serviços burocráticos (distribuição e controle de vales-alimentação e transporte, demonstrativos de pagamentos, marcação de férias e outros); requisitar, controlar e distribuir 
material de limpeza; treinar a equipe de trabalho; adotar medidas que garantam a segurança do local, do patrimônio e dos funcionários; zelar pela conservação de equipamentos, de 
móveis, de utensílios e de documentos; elaborar e redigir ocorrências; operar máquinas de escritório tais como: computador, calculadora, fax, máquina de datilografia, dentre outros); 
controlar a assiduidade e a pontualidade da equipe de trabalho sob sua responsabilidade; controlar o uso de uniformes e EPI’s; zelar pela ordem e pela disciplina; responsabilizar-se 
pelo resultado do trabalho de sua equipe; controlar a produtividade e a qualidade do trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 
superior. 

  
Emprego Público/Função – Encarregado de Manutenção 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s.  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.753,00  
• Atribuições/Descrição de Função – Execução e coordenação das atividades de limpeza, pintura e manutenção dos móveis, veículos e equipamentos; Acompanhamento, controle e 

orientação dos ajudantes nas atividades relativas à manutenção de equipamentos, bens, móveis e instalações; Atendimento das demandas de gerência relativas a procedimentos a 
atividades de manutenção; Elaboração de relatórios, controles e análises do setor; Especificação e controle de qualidade dos materiais e insumos relacionados às atividades de 
manutenção; Execução e coordenação de atividades de tornearia, marcenaria, funilaria e soldas diversas; Execução e coordenação de atividades relacionadas a melhorias, 
manutenções e reformas de instalações e subestação elétricas; Execução, acompanhamento e/ou coordenação de atividades de manutenção de caldeira; Apresentação de soluções 
técnicas de produção adequadas aos equipamentos; Execução eventual das atividades a cargo dos ajudantes, operadores de equipamentos, torneiros mecânicos, nas atividades de 
produção; Atividades correlatas a critério da chefia.  

 
Emprego Público/Função – Enfermeiro Auditor 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s.  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior em Enfermagem. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 2.200,00  
• Atribuições/Descrição de Função – Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios e em domicílio. Realizar consultas e procedimentos de maior 

complexidade; Prescrever ações; Coordenar e auditar serviços de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade; Realizar pesquisas. 
 
Emprego Público/Função – Engenheiro Agrimensor 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia de Agrimensura, com registro no conselho da categoria; ter disponibilidade para viagens. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 2.210,00  
• Atribuições/Descrição de Função –  Executar e orientar projetos referentes à agrimensura, consultando levantamentos topográficos, balimétricos, geodésicos e 

aerofotogramétricos, para possibilitar a locação de loteamentos, sistemas de saneamento, irrigação e drenagem, traçado de cidades e, estradas bem como conduzir outros projetos; 
estudar as características do projeto a ser executado, examinando espaços e especificações, para planejar o esquema dos levantamentos a serem realizados; orientar os 
levantamentos topográficos ou os de outro gênero, na área demarcada, acompanhando a instalação e utilização de teodolitos, níveis, compassos e outros instrumentos de 
agrimensura, para assegurar a observância dos padrões técnicos; executar serviços de medição, avaliação, análise de documentos de imóveis e cadeia dominal; realizar as 
atividades e as funções inerentes à profissão de engenheiro de agrimensura; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Engenheiro Agrônomo 
• Jornada de trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia de Agronomia, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática; ter 

disponibilidade para viagens.  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área.  
• Faixa Salarial - R$ 2.210,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos e programas visando o desenvolvimento do meio rural, da arborização e do paisagismo urbano; 

coordenar ações visando o controle da poluição, a preservação e a recuperação dos recursos naturais renováveis para promover a qualidade de vida; coordenar as ações visando a 
manutenção e a melhoria da limpeza  pública; estudar os efeitos da rotatividade, da drenagem, da irrigação e da adubagem, realizando experiências e analisando seus resultados 
nas fases de semeadura, de cultivo e de colheita; coordenar atividades de formação de viveiros de mudas para promover o desenvolvimento da arborização das vias públicas e a 
manutenção de parques, de jardins e de áreas verdes; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
 



Emprego Público/Função – Engenheiro Civil 
• Jornada de trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia Civil, com registro no conselho da categoria; ter conhecimento de orçamentos, cálculos, avaliações e 

projetos de construções e reformas; ter conhecimentos de informática; ter disponibilidade para viagens.  
• Experiência – Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função –  Coordenar, supervisionar, realizar atividades técnicas de suporte operacional ligadas à sua área de atuação; elaborar orçamentos, 

planejamento de obras, estudos de viabilidade de empreendimentos; acompanhar e orientar o exercício profissional de atividades relativas à construção de empreendimentos; 
proceder a vistorias técnicas; analisar, fazer a triagem e dar andamento em processos de aprovação de projetos; desenvolver e executar projetos de engenharia civil; aprovar, 
executar, supervisionar e fiscalizar obras; planejar, orçar e contratar empreendimentos; coordenar a operação e a manutenção dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e 
dos serviços comprados e executados; elaborar projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de materiais, de equipamentos e de 
mão-de-obra necessários, assim como efetuando cálculo aproximado dos custos; elaborar normas e documentação técnica; prestar consultorias e emitir pareceres técnicos; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Engenheiro Clínico  
• Jornada de Trabalho – 30 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica,ou Eletrônica, ou Mecânica, ou Civil, ou Mecatrônica; ter Pós-Graduação Latu-Sensu em 

Engenharia Clínica; ter disponibilidade para viagens. 
• Experiência Mínima de 06 (seis) meses em gestão de equipamentos médico-hospitalares; 
• Faixa Salarial - R$ 1.492,20  
• Atribuições/Descrição de Função – Aplicar e desenvolver os conhecimentos de engenharia e de práticas gerenciais às tecnologias de saúde, para proporcionar uma melhoria nos 

cuidados dispensados ao paciente; controlar o patrimônio dos equipamentos médico-hospitalares e seus componentes; auxiliar na aquisição e realizar aceitação das novas 
tecnologias; emitir pareceres técnicos em processos de licitação para aquisição de equipamentos médico-hospitalares; elaborar relatórios técnicos e pareceres técnicos sobre 
Segurança Elétrica e Desempenho de equipamentos médico-hospitalares; treinar pessoal para manutenção e operação dos equipamentos médico-hospitalares; indicar, elaborar e 
controlar os contratos de manutenção preventiva e corretiva;  executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares; controlar e acompanhar os 
serviços de manutenção executados por terceiros; estabelecer medidas de controle e segurança do ambiente hospitalar, no que se refere aos equipamentos médico-hospitalares; 
estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos equipamentos médico-hospitalares; auxiliar nos projetos de informatização relacionados aos equipamentos médico-hospitalares; 
calibrar e ajustar os equipamentos médico-hospitalares, de acordo com as normas vigentes; efetuar a avaliação da obsolescência dos equipamentos médico-hospitalares; apresentar 
relatórios de produtividade de todos os aspectos envolvidos com a gerência e com a manutenção dos equipamentos médico-hospitalares conhecidos como indicadores de qualidade 
e/ ou produção; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Engenheiro Eletricista 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática; ter disponibilidade para 

viagens.  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando 

sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios; projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, elaborando  sua 
documentação técnica; coordenar empreendimentos e estudos de processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade 
do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Engenheiro Eletrônico 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia Eletrônica, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática; ter disponibilidade 

para viagens.  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função –Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; Analisar propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas 

e equipamentos, Executar testes e ensaios; Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; Elaborar documentação técnica; 
Coordenar empreendimentos e estudar processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. 

 
Emprego Público/Função – Engenheiro Florestal 
• Jornada de trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática; ter disponibilidade 

para viagens.  
• Experiência Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 2.210,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Exercer as atribuições básicas do cargo, referentes à Engenharia Rural: construções para fins florestais e suas instalações complementares, 

silvimetria, inventário florestal, melhoramento florestal, recursos naturais renováveis, ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal, produtos florestais, sua tecnologia e sua 
industrialização, edafologia, processos de utilização de solos e florestas, ordenamento e manejo florestal, mecanização florestal, implementos florestais, economia e crédito rural para 
fins florestais; prestar informações técnicas, sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de sua área de formação, indicando a fundamentação técnica, métodos e 
parâmetros aplicados e atuar, ainda, em projetos e convênios; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Engenheiro Mecânico 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s. 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática; ter disponibilidade 

para viagens.  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Projetar sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referência para cálculo, calculando e 

desenhado; implementar atividades de manutenção; testar sistemas, conjuntos mecânicos e componentes; desenvolver atividades de fabricação de produtos e elaborar 
documentação técnica; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Engenheiro Químico 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia Química, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática; ter disponibilidade 

para viagens.  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 



• Atribuições/Descrição de Função – Controlar processos químicos, físicos e biológicos definindo parâmetros de controle, padrões, métodos analíticos e sistemas de amostragem; 
desenvolver processos e sistemas através de pesquisa, testes e simulações de processos e produtos; atuar na fabricação de produtos químicos e petroquímicos em serviços de 
utilidade pública; operacionalizar e desenvolver processos, novos equipamentos para produção ou para aproveitamento de rejeitos e resíduos; projetar sistemas e equipamentos 
técnicos; implantar sistemas de gestão ambiental e de segurança em processos e procedimentos de trabalho ao avaliar riscos; implantar e fiscalizar ações de controle; elaborar 
documentação de todos os projetos, sistemas e equipamentos desenvolvidos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Especialista em Operação Logística 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Engenharia de Produção, com registro no conselho da categoria.  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses em sistemas informatizados de suprimentos – gestão de estoque (just in time); ter experiência em planilhas eletrônicas,  em programação 

de materiais e  em gestão de transportes. 
• Faixa Salarial - R$ 1.824,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades de gestão de estoque e de gestão  de transportes; executar atividades de programação de materiais; executar outras 

tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/Função –  Garçom 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter curso de qualificação na área. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área.  
• Faixa Salarial -R$ 554,55  
• Atribuições/Descrição de Função –  Servir e manusear alimentos e bebidas; ter técnica e conhecimentos específicos de garçom, mantendo sempre um padrão de qualidade; zelar 

pelo armazenamento e conservação dos alimentos manuseados; arrumar de maneira requintada e decorativa as bandejas e as mesas; servir e recolher as bandejas; auxiliar nas 
limpezas simples; zelar pela conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados; zelar pela ordem e segurança do local; manter a higiene e o asseio em seu local 
de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Jardineiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 594,62  
• Atribuições/Descrição de Função –  Zelar pela manutenção e pela limpeza de vasos e jardins; executar serviços de poda, de adubação e de mudanças de vasos; cultivar e manter 

mudas, plantas e flores ornamentais; usar técnicas e processos adequados para executar seus serviços; preparar a terra para semear; fazer manutenção de áreas gramadas, 
utilizando instrumentos manuais, mecânicos ou elétricos; fazer a conservação das plantas; zelar pela conservação e pela limpeza dos equipamentos e materiais utilizados; zelar pela 
ordem no local; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Lanterneiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de lanternagem em veículos automotores e motocicletas, utilizando ferramentas, procedimentos e maquinários específicos; 

executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Lavadeiro (a)/Passadeiro (a) 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter cursos de qualificação na área. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de lavanderia e passadora, usando equipamentos e máquinas; receber as roupas, vistoriando, contando as peças, pesando 

e emitindo ordem de serviço; classificar e testar roupas e artefatos (testar a resistência da cor e do tecido, examinar as condições de lavagem) para lavar a seco ou com água; 
identificar e tirar manchas aplicando produtos químicos específicos e dar acabamentos em artigos do vestuário; passar as roupas com calandra, em banca e/ ou prensa; inspecionar 
o serviço; embalar roupas; expedir roupas e artefatos, conferindo a roupa com a ordem de serviço; executar serviços de lavanderia usando equipamentos e máquinas; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/função – Líder de Armazém 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 598,00  
• Atribuições/Descrição de Função – Coordenação de atividades de estocagem e empilhamento de produtos acabados; Coordenação das atividades de carga, descarga e 

transporte de insumos e/ou produtos acabados; Conferência, por tipo de produto, de quantidades e condições de armazenamento de produtos acabados e/ou insumos estocados; 
execução e coordenação das atividades de controle de qualidade do processo de carga, descarga, transporte, estocagem e empilhamento; acompanhamento, controle e orientação 
dos ajudantes no que se refere às atividades de estocagem e empilhamento de produtos acabados; acompanhamento, controle e orientação aos ajudantes nas atividades relativas à 
carga, descarga e transporte de insumos e/ou produtos acabados; Elaboração de relatórios, controles e análises do setor; Atendimento das demandas de gerência relativos a 
procedimentos e atividades de estocagem, carga, descarga e transporte; execução eventual das atividades a cargo dos ajudantes, operadores de equipamentos, nas atividades de 
estocagem, empilhagem, carga, descarga e transporte; atividades correlatas a critério da chefia. 

 
Emprego Público/Função – Líder de Produção 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho na área. 
• Faixa Salarial - R$ 598,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Coordenação de atividades de limpeza, pintura e manutenção de móveis e equipamentos; Coordenação das atividades de operação dos 

equipamentos da produção; Coordenação da operação de caldeira; Execução e coordenação das atividades de envasamento; Execução e coordenação das atividades de controle 
de qualidade do processo de produção; Acompanhamento, controle e orientação dos ajudantes nas atividades relativas à limpeza, capina, pintura e manutenção das instalações 
físicas das unidades; Acompanhamento, controle e orientação dos ajudantes nas atividades à manutenção de equipamentos, bens, móveis e instalações sob sua responsabilidade; 
Atendimento das demandas de gerência relativas a procedimentos e atividades de produção; Elaboração de relatórios, controles e análise do setor; Especificação e controle de 
qualidade dos materiais e insumos relacionados as atividades de produção; Apresentação de soluções técnicas de produção adequadas aos equipamentos; Execução eventual das 
atividades a cargo dos ajudantes, operadores de equipamentos, visoristas, operadores de caldeira, nas atividades de produção; Atividades correlatas a critério da chefia. 



 
Emprego Público/Função – Limpador de Vidros 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Faixa Salarial - R$ 467,65  
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de limpeza e de conservação de vidros, de esquadrias, de janelas e de parapeitos; conservar e manter a boa aparência dos 

vidros; manusear o balancim, acionando seus comandos e observando as regras de segurança; adotar as medidas cabíveis para garantir a segurança contra risco de acidentes; 
usar, obrigatoriamente, os EPI’s; conferir, freqüentemente, as condições dos cabos de aço do balancim e da estrutura do prédio; zelar pela perfeita conservação e limpeza dos 
equipamentos e dos instrumentos; zelar pela ordem do local onde estiver trabalhando; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Maquinista de Cenário 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s                       
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Atribuições/Descrição de Função – Criar maquinarias manuais, dispositivos ou a mecanização de equipamentos, facilitando a movimentação cênica proposta para o espetáculo. 

Acompanhar, durante a realização dos espetáculos, os movimentos dos dispositivos cênicos, observando as interferências da direção técnica do espetáculo, para atendê-las 
adequadamente. Montar e desmontar cenários de acordo com o projeto seguindo orientação da chefia, para que o espetáculo seja dotado do cenário previsto. Participar dos ensaios 
dos espetáculos cênicos, (de teatro, dança e ópera) observando a movimentação cênica, para subsidiar seu trabalho no espetáculo. Selecionar o material a ser utilizado na 
construção do cenário, analisando a resistência dos mesmos, conforme o plano do cenógrafo, para garantir a segurança dos artistas. Executar outras tarefas correlatas conforme 
necessidade do serviço ou orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s                       
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na função. 
• Faixa Salarial - R$ 800,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Atender às manobras da embarcação, ocupando os postos para os quais tenha sido escalado; Ajudar na execução da manobras de fundeio, 

suspender, atracar, desatracar, entrada e saída de diques e quaisquer outras fainas; Receber, no convés da embarcação, e transportar para os paióis respectivos o material de 
custeio pertencente à seção de convés; Operar os aparelhos de manobra e peso, nas fainas da embarcação (acionar guinchos, suspender e arriar paus de carga, guindastes, 
preparar cábreas, acunhar e desacunhar escotilhas, colocar daias, raleiras, defensas e balões no costado, luz de bulbo, cabo de segurança de proa e popa ou onde se fizer 
necessário; Executar os serviços necessários a conservação, tratamento, limpeza e pintura da embarcação, dos paióis (paiol da amarra, conveses, costado, escoltilhas, amuradas, 
escadas, varandas, passarelas, superestruturas, mastros, guindastes, cábreas, gigantes, turcos, tetos, anteparas, balsas, berços, baleeiras, extratores de ar, ventiladores de gola) e 
dos demais compartimentos de sua responsabilidade; Baldear e adoçar a embarcação; Executar os serviços necessários a conservação e pintura das embarcações auxiliares, 
mangueiras de incêndio, bombas, bóias, salva-vidas, balsas, bancos e todo o material volante; e amantes pelos consertos em estropos e fundas, costura em lona e demais cabos de 
bordo; Executar os serviços necessários a conservação dos próprios camarotes; Colocar na proa e popa, junto às tomadas de carga e combustível, e nos locais de embarque de 
cargas perigosas, o material móvel de combate a incêndio, quando determinado pelo Oficial responsável; É de sua responsabilidade a informação, acompanhamento, consumo e 
performance dos motores. Deverá informar o desenvolvimento e falhas e comunicar ao comandante verbalmente e através de relatório. É fundamental estabelecer um CONTRATO 
DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA com o fabricante; quando o Marinheiro irá acompanhar as revisões e garantias programadas; levantamento das especificações dos óleos utilizados 
na embarcação e controle de estoque (óleo de rabeta; óleo hidráulico (somente motor direito); líquido refrigerante do radiador – encontrados em São Paulo e de uso constante). 
Conhecedor do trecho de rio São Francisco – De Pirapora/MG até a divisa com o Estado da Bahia, habilidade e domínio nas operações com os equipamentos auxiliares (GPS, 
SONAR, RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO); Deve estar apto a executar o preenchimento de relatórios, diários de bordo, formulários, pedidos e requisições que se fizerem necessárias;  
Zelar pela segurança pessoal, dos embarcados e pela embarcação; Adquirir entendimento sobre equipamentos a bordo, com o de monitoramento (qualidade de água) e 
envolvimento com a proposta de trabalho a ser realizada pela embarcação; Responsável pelos serviços de conservação, tratamento, limpeza, além do auxílio nas manobras da 
embarcação, atracar e desatracar. 

 
Emprego Público/Função – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s                       
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na função. 
• Faixa Salarial - R$ 1.000,00  
• Atribuições/Descrição de Função – Dar cumprimento às ordens de serviço recebidas para a boa condução, conservação e limpeza de todos os motores e equipamentos, zelando 

pelo seu bom funcionamento; Executar os serviços para os quais for designado, tais como do encarregado dos motores, caldeiras, sistema elétrico, frigoríficas, bombas, aparelhos de 
governo, aparelhos de suspender e de movimentação de carga, sistema de óleo combustível e água de alimentação; Incumbir-se dos serviços de reparos que possam ser feitos com 
recursos de bordo, além da conservação e ajustagem dos diversos equipamentos; Responder pela guarda e conservação das ferramentas que lhe forem entregues, assinado a 
respectiva cautela e responsabilizando-se pelas faltas que ocorrerem; Executar todos os serviços afetos a sua especialidade, de modo a manter todos os aparelhos, instalações 
mecânicas, hidráulicas e pneumáticas funcionando corretamente; Estar presente na praça de máquinas, ou em outro local previamente de terminado, durante as manobras da 
embarcação; Inspecionar, com antecedência, os sistemas necessários à manobra da embarcação, mantendo-os sempre em boas condições de funcionamento; Dar imediato 
conhecimento de todas as ocorrências verificadas dos serviços afetos a sua especialidade; Zelar pela boa conservação e bom funcionamento das máquinas, aparelhos e ferramentas 
a bordo, mantendo-as sempre limpas e arrumadas; Conhecedor do trecho de rio São Francisco – De Pirapora/MG até a divisa com o Estado da Bahia, habilidade e domínio nas 
operações com os equipamentos auxiliares (GPS, SONAR, RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO); Deve estar apto à realizar o preenchimento de relatórios, diários de bordo, formulários, 
pedidos e requisições que se fizerem necessárias;  Zelar pela segurança pessoal, dos embarcados e pela embarcação; Adquirir entendimento sobre equipamentos a bordo, com o de 
monitoramento (qualidade de água) e envolvimento com a proposta de trabalho a ser realizada pela embarcação; É de sua responsabilidade a informação, acompanhamento sobre o 
consumo e performance dos motores, além de informar o desenvolvimento e falhas verbalmente e através de relatórios ao Marinheiro Fluvial de Convés para que se possam tomar 
as providências; Deverá acompanhar as revisões e garantias junto ao fabricante e controlar o estoque de óleos. 

 
Emprego Público/Função – Marinheiro Fluvial de Convés 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s                       
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na função. 
• Faixa Salarial - R$ 1300,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Cumprir e fazer cumprir por todos de bordo as leis e regulamentos em vigor, mantendo a disciplina de sua embarcação, zelando pela execução 

dos deveres dos tripulantes de todas as categorias e funções sob as suas ordens; Inspecionar a embarcação, diariamente, para verificar as condições de segurança, asseio e 
higiene, notificando a Administração sobre as necessidades da embarcação; Cumprir as disposições previstas nas Instruções sobre os meios de salvamento e tomar as providências 
necessárias à segurança da embarcação, em tráfego ou parada; Instruir todos os tripulantes no sentido de que conheçam seus deveres; Fiscalizar o carregamento da embarcação 
para evitar carga e passageiros além da capacidade autorizada pela Capitania dos Portos; Cumprir e fazer cumprir o regulamento para evitar abalroamento; Resistir, por todos os 
meios e modos, ás violências que forem intentadas contra a embarcação e sua carga, garantindo-se, documentadamente, por protesto; Dar conhecimento à Administração e à 
Capitania dos Portos de todas as irregularidades havidas a bordo; Impor penas disciplinares aos seus subordinados que deixarem de cumprir o dever ou perturbarem a ordem da 
embarcação; Fazer alijar a carga, quando necessário, e por motivo de força maior, que ponha em perigo a embarcação, a tripulação ou passageiros, registrando, de forma detalhada, 
a ocorrência no “Diário da navegação”; Fazer cumprir o uniforme do dia, conforme determina o Regulamento de Uniformes para a Marinha Mercante do Brasil; Autorizar os serviços 



extraordinários a bordo que se fizerem necessários, de acordo com as leis que regem a matéria; Ter sempre prontos os documentos exigidos pela Capitania dos Portos; Fiscalizar o 
serviço e o abastecimento de combustível e aguada, para assegurar a normalidade da viagem; Certificar-se de que os tripulantes estão a bordo, antes da saída da embarcação; 
Proceder, por ocasião da passagem de Comando de sua embarcação, à inspeção geral da mesma, em companhia de seu substituto; Conhecedor do trecho de rio São Francisco – 
De Pirapora/MG até a divisa com o Estado da Bahia, habilidade e domínio nas operações com os equipamentos auxiliares (GPS, SONAR, RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO); Estar apto 
para realizar preenchimento de relatórios, diários de bordo, formulários, pedidos e requisições que se fizerem necessárias;  Zelar pela segurança pessoal, dos embarcados e pela 
embarcação;  Adquirir entendimento sobre equipamentos a bordo, com o de monitoramento (qualidade de água) e envolvimento com a proposta de trabalho a ser realizada pela 
embarcação. 

 
Emprego Público/função – Mecânico de Manutenção de Fotocopiadora 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s    
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Realizar manutenções corretivas e preventivas em fotocopiadoras; Consertar e instalar aparelhos eletrônicos; Diagnosticar defeitos; Treinar, 

orientar e avaliar o desempenho de operadores; Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho. 
 
 Emprego Público/função – Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Esterilização 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Instalar os equipamentos de esterilização de acordo com as normas técnicas e as de segurança, adequando-os às condições físicas do local; 

selecionar ferramentas, instrumentos de medição, materiais e componentes eletroeletrônicos e mecânicos; instalar tubulações de fluidos e componentes de segurança; efetuar 
instalações eletroeletrônicas e testar equipamentos após  instalação e conserto; realizar a manutenção preventiva: limpar filtros de ar e água, higienizar os equipamentos, desobstruir 
sistemas de drenagem, localizar vazamento no sistema, revisar condições de funcionamento de componentes eletroeletrônicos; realizar a manutenção corretiva: medir grandezas 
físicas no sistema, eliminar vazamento no sistema, trocar componentes do sistema de esterilização, reparar bombas de água e a vácuo; orçar serviços; prestar assistência técnica; 
elaborar documentação técnica; preencher relatório de acompanhamento  de manutenção preventiva e preencher relatório de condições de funcionamento do equipamento antes e 
após a manutenção; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Mecânico de Manutenção e Instalação de Equipamentos de Lavanderia e de Infra-Estrutura 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Instalar os equipamentos de lavanderia e de infra-estrutura de acordo com as normas técnicas e as de segurança, adequando-os às condições 

físicas do local; selecionar ferramentas, instrumentos de medição, materiais e componentes eletroeletrônicos e mecânicos; instalar tubulações de fluidos e componentes de 
segurança; efetuar instalações eletroeletrônicas e testar equipamentos após  instalação e conserto; realizar a manutenção preventiva: limpar filtros de ar e de água, higienizar os 
equipamentos, desobstruir os sistemas de drenagem, localizar vazamentos no sistema, revisar condições de funcionamento de componentes eletroeletrônicos; realizar a manutenção 
corretiva: medir grandezas físicas no sistema, eliminar vazamentos no sistema, trocar componentes dos equipamentos; limpar trocador de calor; orçar serviços; prestar assistência 
técnica; elaborar documentação técnica; preencher relatório de acompanhamento manutenção preventiva e preencher relatório de condições de funcionamento do equipamento 
antes e após a manutenção; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Mecânico de Manutenção e Instalação de Equipamentos de Refrigeração e Climatização 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Instalar os equipamentos de refrigeração, ventilação e climatização de acordo com as normas técnicas e as de segurança e adequando-os às 

condições físicas do local; selecionar ferramentas, instrumentos de medição, materiais e componentes eletroeletrônicos e mecânicos; instalar tubulações de fluidos e componentes 
de segurança; efetuar instalações eletroeletrônicas e testar equipamentos após  instalação e conserto; realizar a manutenção e a modernização em equipamentos de refrigeração e 
de climatização, de acordo com as normas de segurança e as de qualidade; realizar a manutenção preventiva: limpar filtros de ar e de água, higienizar os equipamentos, desobstruir 
sistemas de drenagem, localizar vazamentos no sistema, revisar condições de funcionamento de componentes eletroeletrônicos; realizar a manutenção corretiva: medir grandezas 
físicas no sistema, eliminar vazamentos no sistema, trocar componentes dos equipamentos; orçar serviços; prestar assistência técnica; elaborar documentação técnica; preencher 
relatório de acompanhamento da manutenção preventiva e preencher relatório de condições de funcionamento dos equipamentos, antes e após a manutenção; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/função – Mecânico/ Eletricista de Autos a Diesel 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter cursos em mecânica-elétrica a diesel. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades de conservação na área de mecânica e eletricidade de autos a diesel; determinar e especificar ferramentas e materiais  

necessários à execução dos trabalhos; efetuar consertos e trocas de peças; reparar e reformar estruturas, peças, latarias e componentes diversos; executar regulagem de bicos e 
bombas injetoras; executar serviços de suspensão e de mecânica em gera, em autos a diesel; ter especialização em suspensão, em injeção eletrônica e conhecimentos de mecânica 
em geral; diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, vidros elétricos e problemas elétricos em geral; executar atividades de instalação e manutenção hidráulica e 
elétrica; realizar trabalhos de instalação, de regulagem, de reforma, de substituição, de revisão e de conservação de sistemas elétricos, de motores, de bombas, de reguladores de 
voltagem, de transformadores e de outros aparelhos elétricos em geral; executar os serviços de mecânica e de pintura em veículos automotores e em máquinas em geral; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.  

 
Emprego Público/função – Mecânico/ Eletricista de Veículos Automotores a Álcool e a Gasolina  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter cursos em mecânica-elétrica de veículos automotores a álcool e a gasolina. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades de conservação na área de mecânica e na de eletricidade em veículos automotores a álcool e a gasolina; determinar e 

especificar ferramentas e materiais  necessários à execução dos trabalhos; efetuar consertos e trocas de peças; reparar e reformar estruturas, peças, latarias e componentes 
diversos; ter especialização em suspensão e em injeção eletrônica; ter conhecimentos de mecânica em geral; executar regulagem de bicos e de bombas injetoras; executar serviços 
de suspensão e mecânica em geral em autos a álcool e a gasolina; diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, vidros elétricos e problemas de eletricidade de veículos 
automotores à álcool e a gasolina em geral; executar atividades de instalação e manutenção hidráulica e elétrica; realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, 



revisão e conservação de sistemas elétricos, motores, bombas, reguladores de voltagem, transformadores e outros aparelhos elétricos em geral; executar os serviços de mecânica, 
pintura em veículos automotores e máquinas em geral; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/função – Médico Auditor 
• Jornada de Trabalho – 20h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Medicina, com registro no conselho da categoria; ter curso de Auditoria Médica; ter cursos correlatos com o de 

Auditoria Médica; desejável ter Pós-Graduação em Auditoria Médica, Administração Hospitalar, Gerenciamento em Saúde e Perícia Médica; ter experiência em auditoria hospitalar, 
análise de contas médico-hospitalares, reembolso de procedimentos, prorrogação de internação, visitação hospitalar e demais funções pertencentes ao cargo; 

• Experiência - Mínima de 01 (um) ano em Auditoria de Contas Médicas e em Administração Hospitalar. 
• Faixa Salarial - R$ 2.300,00  
• Atribuições/Descrição de Função – O profissional desta área tem que ter conhecimento do Código de Ética Médica, saber executar auditoria e análise de contas médico-

hospitalares e, também, auditoria aplicada à estatística; ter conhecimento de tabelas de honorários e procedimentos médicos; exercer as atividades que envolvem conhecimentos 
administrativos, contábeis e burocráticos; conferir as faturas dos hospitais e/ ou das clínicas; executar atividades de instrução e de análise de processos, de cálculos previdenciários, 
de manutenção e de revisão de direitos ao recebimento de benefícios; liberar procedimentos; ler contratos; verificar se os pedidos estão de acordo com a técnica estabelecida pela 
medicina; analisar o registro de operações e rotinas contábeis; realizar estudos técnicos e estatísticos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior. 

 
 Emprego Público/função – Mensageiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Habilidades Necessárias - Trabalho em equipe, atenção concentrada, seriedade, responsabilidade, noção de localização, boa apresentação e postura adequadas, bom contato 

interpessoal, facilidade de comunicação, discrição e comprometimento com o serviço. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função – Receber, distribuir e protocolar correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas; Executar serviços externos de entrega e 

retirada de materiais em locais pré - determinados; Efetuar pagamentos em bancos e estabelecimentos comerciais; Atender e encaminhar pessoas, prestando informações; Fazer 
pequenas compras; Executar serviços simples de escritório; Conferir e arquivar documentos; Operar máquinas de escritórios ( datilografia manual e elétrica, calculadora, computador, 
impressora, fax, xerox, etc...); Zelar pela conservação de equipamentos e local de trabalho; Observar as instruções disciplinares do local de trabalho; Observar prazo estipulado para 
execução de suas tarefas; Manter sob sigilo as informações que tiver acesso; Responsabilizar-se pelos documentos e valores que transporta; Outros tarefas inerentes ao cargo e ao 
local de trabalho. 

 
Emprego Público/Função – Monitor de Atividades Educacionais  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; desejável ter Magistério. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de trabalho com crianças. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Desenvolver atividades na área de esportes e recreação; acompanhar e avaliar as crianças; trabalhar o desenvolvimento das mesmas; 

acompanhar a execução dos exercícios escolares das crianças; desenvolver e estruturar atividades que colaborem para o desenvolvimento cognitivo e humano das mesmas; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
Emprego Público/Função – Motoqueiro  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; Carteira de Habilitação - A. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função de motorista de carteira A. 
• Faixa Salarial - R$ 640,37  
• Atribuições/Descrição de Função – Conduzir a motocicleta para efetuar o transporte de documentos, valores e cargas; Observar e obedecer as regras de trânsito; Entregar e retirar 

correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas, assinando ou solicitando protocolos que comprovam a execução do serviço; Usar, obrigatoriamente, o capacete e  
epi’s; Adotar medidas para garantir a segurança; Zelar pela conservação, manutenção e limpeza da motocicleta; Providenciar abastecimento, lubrificante e regulagem da motocicleta; 
Manter a documentação legal em seu poder durante a utilização; Manter sua carteira de habilitação atualizada; Outras tarefas inerentes ao cargo e ao local de trabalho. 

 
Emprego Público/Função – Motorista Carteira B  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação tipo B; ter disponibilidade para viagens; ter disponibilidade de horário para atendimento 

nos períodos diurno/ noturno e finais de semana. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na função de motorista de carteira B. 
• Faixa Salarial - R$ 559,06  
• Atribuições/Descrição de Função – Dirigir veículos, observando a sinalização, a velocidade e o fluxo de trânsito; transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos, 

conduzindo-os aos locais determinados; dirigir com cautela e moderação; garantir a segurança das pessoas (pedestres e passageiros); executar serviços de entrega e retirada de 
materiais, documentos, correspondências, volumes, encomendas, assinando ou solicitando o protocolo que comprova a execução dos serviços; controlar carga e descarga de 
materiais e máquinas; zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis,de utensílios e de documentos transportados; atender a legislação, usando o cinto de 
segurança e observando as demais normas de segurança inerentes à função; zelar pela manutenção e conservação do veículo; verificar o estado dos pneus, o nível de lubrificantes, 
o do combustível e o da água; verificar e testar os sistemas de freio e o elétrico, para certificar-se das suas condições; comunicar as falhas do veículo para a chefia superior e solicitar 
os devidos reparos; vistoriar o veículo, certificando-se das condições de funcionamento; providenciar abastecimento de combustível, de água e de lubrificante para o veículo; manter 
o veículo limpo (internamente e externamente); manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/função – Motorista Carteira D    
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação tipo D; ter disponibilidade para viagens; ter disponibilidade de horário para 

atendimento nos períodos diurno/ noturno e finais de semana. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses de Carteira Nacional de Habilitação -  tipo D. 
• Faixa Salarial - R$ 683,94  
• Atribuições/Descrição de Função – Dirigir veículos, observando a sinalização, a velocidade e o fluxo de trânsito; transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos, 

conduzindo-os aos locais determinados; dirigir com cautela e moderação; garantir a segurança das pessoas (pedestres e passageiros); executar serviços de entrega e de retirada de 
materiais, de documentos, de correspondências, de volumes e de encomendas, assinando ou solicitando o protocolo que comprova a execução dos serviços; controlar carga e 
descarga de materiais e máquinas; zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis, de utensílios e de documentos transportados; atender a legislação, usando o 
cinto de segurança e observando as demais normas de segurança inerentes à função; zelar pela manutenção e conservação do veículo; verificar o estado dos pneus, o do nível de 
lubrificantes, o do combustível e o da água; verificar e testar os sistemas de freio e o elétrico, para certificar-se das suas condições; comunicar as falhas do veículo para a chefia 
superior e solicitar os devidos reparos; vistoriar o veículo, certificando-se das condições de funcionamento; providenciar abastecimento de combustível, de água e de lubrificante para 



o veículo; manter o veículo limpo (internamente e externamente); manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma; executar outras 
tarefas correlatas ,conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Motorista Carteira E  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação tipo E; ter disponibilidade para viagens; ter disponibilidade de horário para 

atendimento nos períodos diurno /noturno e finais de semana. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função de Carteira Nacional de Habilitação - tipo E – com veículos pesados como carreta. 
• Faixa Salarial - R$ 829,27  
• Atribuições/Descrição de Função – Dirigir veículos pesados como carretas, observando a sinalização, a velocidade, o fluxo de trânsito e as regras específicas de transportes de 

cargas; transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos, conduzindo-os aos locais determinados; dirigir com cautela e moderação; garantir a segurança das pessoas 
(pedestres e passageiros); executar serviços de entrega e de retirada de materiais, de documentos, de correspondências, de volumes e de encomendas, assinando ou solicitando o 
protocolo que comprova a execução dos serviços; avaliar as áreas e as condições para encarretamento e desencarretamento de máquinas; operar os equipamentos pesados de 
construção civil, para encarretá-los e desencarretá-los, tais como: tratores de esteira, motoniveladores, carregadeiras de rodas e escavadeiras; controlar carga e descarga de 
materiais e máquinas; zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis, de utensílios e de documentos transportados; atender a legislação, usando o cinto de 
segurança e observando as demais normas de segurança inerentes à função; zelar pela manutenção e pela conservação do veículo; verificar o estado dos pneus, o do nível de 
lubrificantes, o do combustível e o da água; verificar e testar os sistemas de freio e o elétrico, para certificar-se das suas condições; comunicar as falhas do veículo para a chefia 
superior e solicitar os devidos reparos; vistoriar o conjunto cavalo-mecânico/carreta, certificando-se das condições de funcionamento; providenciar abastecimento de combustível, de 
água e de lubrificante para o veículo; manter o veículo limpo (internamente e externamente); manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços e zelar 
pela mesma; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Motorista Executivo 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação tipo C; ter disponibilidade para viagens; ter disponibilidade de horário para atendimento às 

autoridades nos períodos diurno/noturno e finais de semana. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função de motorista de carteira C. 
• Faixa Salarial - R$ 665,96  
• Atribuições/Descrição de Função – Conduzir autoridades da Administração Pública Estadual; ser discreto e ter postura para a realização dos trabalhos; manter sigilo a respeito das 

informações a que tiver acesso; adotar direção defensiva e preventiva na condução de autoridades; dirigir veículos, observando a sinalização, a velocidade e o fluxo de trânsito; 
transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos, conduzindo-os aos locais determinados; dirigir com cautela e moderação; garantir a segurança das pessoas (pedestres e 
passageiros); executar serviços de entrega e retirada de materiais, de documentos, de correspondências, de volumes e de encomendas, assinando ou solicitando o protocolo que 
comprova a execução dos serviços; controlar carga e descarga de materiais e máquinas; zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis, de utensílios e de 
documentos transportados; atender a legislação, usando o cinto de segurança e observando as demais  normas de segurança inerentes à função; zelar pela manutenção e 
conservação do veículo; verificar o estado dos pneus, o nível de lubrificantes, o do combustível e o da água; verificar e testar os sistemas de freio e elétrico, para certificar-se das 
suas condições; comunicar as falhas do veículo para a chefia superior e solicitar os devidos reparos; vistoriar o veículo, certificando-se das condições de funcionamento; providenciar 
abastecimento de combustível, de água e de lubrificante para o veículo; manter o veículo limpo (internamente e externamente); manter a documentação legal em seu poder durante a 
realização dos serviços e zelar pela mesma; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Oficial de Manutenção I   
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses na função.  
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Operação direta dos equipamentos para os quais estiver designado e capacitado, destacando-se torno mecânico, fresadora, máquinas de 

solda, serras, tupia macacos hidráulicos, entre outras; execução e confecção, sob supervisão, de peças em aço inox, alumínio, metais, diversos, nylon, madeiras, etc.; execução de 
reformas e melhorias em equipamentos; observação das normas técnicas, condições de operacionalidade dos equipamentos requisitos de segurança, com emissão de alerta ao 
superior imediato em caso de anormalidade efetiva ou potencial no equipamento; execução eventual das atividades a cargo dos ajudantes, operadores de máquina e visoristas nas 
atividades de produção; atividades correlatas a critérios da chefia. 

 
Emprego Público/Função – Oficial de Manutenção Predial 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar manutenções elétrica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; 

Realizar manutenção de carpintaria e marcenaria, consertando móveis, substituindo e ajustando portas e janelas, trocando peças e reparando pisos e assoalhos;  Conservar 
alvenaria e fachadas e recuperar pinturas, impermeabilizar superfícies, lavando, preparando e aplicando produtos; Montar equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando 
local e instalando peças e componentes em equipamentos; Executar serviços gerais em residências (troca de chuveiros, conserto de portas e janelas, entre outros); Trabalhar 
seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 
Emprego Público/Função – Operador de Atividades Logísticas 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses em sistemas informatizados de suprimentos; ter conhecimentos de informática. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades em sistemas informatizados de suprimentos; executar atividades de conferência de materiais: receber, conferir, controlar, 

catalogar e registrar materiais e equipamentos; atender requisições de materiais; controlar estoques: saídas e entradas de materiais, bem como os níveis mínimos e máximos; 
controlar documentos fiscais; fazer pesquisa de mercado e estudos de novos fornecedores; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 
superior. 

  
Emprego Público/Função – Operador de Caldeira 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª série completa do Ensino Fundamental; ter curso técnico regularem áreas correlatas.  
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços na caldeira; preparar máquinas e equipamentos para a operação; controlar o funcionamento das caldeiras e a qualidade da 

água; operar e fazer manutenção em caldeira industrial elétrica ou a óleo diesel e também em máquinas e equipamentos utilizados para a operação; controlar a tiragem de gazes da 
fornalha, a pressão da caldeira, a quantidade de combustível na fornalha, o nível de água no tanque de alimentação, a distribuição de vapor e outros; vistoriar tubulações da caldeira, 
controlar a tiragem do vapor da caldeira e outros; realizar manutenção de rotina, identificando defeitos, limpando queimadores e filtros de óleo combustível e de óleos lubrificantes, 



trocando estes filtros em máquinas e equipamentos, realizando pequenos reparos e monitorando a  manutenção dos mesmos; zelar pela conservação do equipamento; trabalhar 
segundo normas e procedimentos de segurança; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
Emprego Público/Função – Operador de Empilhadeira  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação tipo B. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função.  
• Faixa Salarial - R$ 540,80  
• Atribuições/Descrição de Função – Operar empilhadeira hidráulica até 3500 kilos, movida a gás; executar serviços de empilhamento de bobinas de papel; descarregar caminhão, 

realizar o transporte de palets no interior do galpão; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Operador de Luz  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s             
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Montar unidades fixas e móveis de acessórios de canhões de luz, em espetáculos de maior porte, seguindo projeto do iluminador para dotar o 

espetáculo dos efeitos cênicos previstos. Afinar refletores de luz, aplicando-lhes gelatina na proporção correta, obtendo cores e efeitos previstos, para atender ao estabelecido no 
plano do iluminador. Verificar o estado de funcionamento de iluminação cênica, solicitando manutenção eletrônica, para garantir condições de perfeito funcionamento da 
aparelhagem. Operar a mesa de iluminação cênica, em espetáculos de médio e grande porte, seguindo orientação do iluminador, guiando-se pelos roteiros para obter os efeitos 
programados. Auxiliar na conservação e limpeza de equipamentos elétricos do palco (canhões, mesas, luminárias, refletores). Executar outras tarefas correlatas conforme 
necessidades do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Operador de Máquina Rodoviária  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação tipo D. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 683,94 
• Atribuições/Descrição de Função – Operar máquinas rodoviárias para executar trabalhos de construção, de melhoramento, de restauração, de conservação e de sinalização de 

estradas; operar máquinas pesadas como trator, retroescavadeira, trator de esteira, motoniveladora, trator agrícola, pá mecânica e roçadeira mecanizada acoplada ao trator agrícola; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/função – Operador de Máquinas 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função – Operação direta do(s) equipamento(s) da produção para o(s) qual(is) estiver designado e capacitado, destacando-se desencaixotadoras, 

lavadoras, encaixotadoras, enchedoras, tampadoras, rotuladoras, datadoras, embaladoras, empilhadeiras e caldeira alimentada por óleo BPF (A1); Observação das normas técnicas, 
condições de operacionalidade do equipamento e requisitos de segurança, com emissão de alerta ao superior imediato em caso de anormalidade efetiva ou potencial no 
equipamento; execução eventual das atividades a cargo dos ajudantes e visoristas nas atividades de produção; atividades correlatas a critério da chefia. 

 
Emprego Público/Função – Operador de Poço Artesiano 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Ligar e desligar chave de comando; programar abastecimento das unidades atendidas; programar manutenção preventiva e corretiva dos 

sistemas de bombeamento; executar atividades de manutenção de poço artesiano; retirar vazamentos de ar da tubulação; substituir as gaxetas de superfície, quando necessário; 
executar atividades de operação de poço artesiano; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Operador de Projetor Cinematográfico 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Operar os aparelhos de projeção cinematográfica e aparelhos correspondentes de produção de sons, instalando filmes, rebobinando carretéis 

para possibilitar a exibição de filmes como atividade cultural; acompanhar o funcionamento do projetor, observando todo o desenrolar da fita, para efetuar a troca ou mudança de 
carretel no momento exato; reparar trechos do filme que se acharem em mau estado, procedendo a uma revisão prévia minuciosa, emendando a fita e / ou reparando defeitos no 
som, para garantir uma boa projeção; operar projetor de slides e retroprojetores, executando previamente uma revisão nas máquinas e nos slides quanto a seu funcionamento e 
manutenção material, para ilustração de palestras, debates, seminários e outras atividades culturais; executar serviços de manutenção dos maquinários e/ ou equipamentos, 
limpando letras, lubrificando as partes mecânicas e efetuando pequenos reparos para conservá-los em bom estado de funcionamento; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
Emprego Público/Função – Operador de Som 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s                     
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Orientar a montagem e a operação da aparelhagem de som antes e durante a realização de espetáculos cênicos, de teatro e dança, para 

assegurar aos mesmos a trilha sonora planejada. Estudar a trilha sonora dos espetáculos cênicos com os diretores e orientar a instalação de microfones e outros aparelhos para 
dotar o espetáculo dos efeitos sonoros previstos. Participar dos ensaios dos espetáculos cênicos, observando a movimentação dos atores e as necessidades sonoras, para subsidiar 
suas atividades durante os espetáculos. Verificar as condições de funcionamento da aparelhagem de som, testando os mecanismos, observando as caixas acústicas, para solicitar 
manutenção técnica e assegurar o desempenho correto dos mesmos durante os espetáculos. Identificar o equipamento de som, existente no teatro, estudando seu potencial de 
reprodução e ampliação, para adequá-lo ao espaço físico de atuação da orquestra, da Cia de Dança, do Coro ao se apresentarem fora da Fundação. Executar outras tarefas 
correlatas conforme necessidades do serviço e orientação superior. 

 
 



Emprego Público/Função – Pedreiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 572,00  
• Atribuições/Descrição de Função – Organizar e preparar o local de trabalho, especificando e calculando os materiais a serem utilizados na obra; selecionar as ferramentas e os 

equipamentos; selecionar os equipamentos de segurança e usá-los adequadamente; construir as fundações: construir gabaritos para locação da obra, cavar local para as sapatas, 
providenciar as fôrmas para as fundações, preparar o concreto e aplicá-lo nas fundações; construir as estruturas de alvenaria: esquadrejar as alvenarias, preparar argamassa para 
assentamento, aprumar, nivelar e alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar pilares, pilaretes e lajes; aplicar revestimentos e contrapisos; 
executar trabalhos de alvenaria, reboque e acabamento; fazer assentamento de marcos de portas, janelas e cerâmicas; executar serviços de pedreiro em geral; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Pintor  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar pintura de portas, janelas, paredes e pintura texturizada; pintar com esmalte e com látex em geral; aplicar massa corrida; demarcar 

asfalto com tinta especial; especificar e preparar tintas; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/função – Pintor Letrista  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo.  
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de pintura de letras em cartazes, faixas, paredes, paredões, fachadas e outros, utilizando técnicas apropriadas; executar 

outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
Emprego Público/Função – Porteiro  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo.  
• Faixa Salarial – R$ 552,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Atender o público interno e externo; direcionar e orientar o público, obedecendo as normas internas do local de trabalho; controlar a entrada e a 

saída de pessoas (empregados e visitantes); controlar a entrada e a saída de veículos, de materiais e de equipamentos; operar equipamentos de comunicação (rádio, telefone, etc) e 
de segurança (alarme, câmeras de vídeo, etc); digitar relatórios, quando o setor for informatizado; elaborar relatório diário de ocorrência em livro próprio de maneira clara e objetiva; 
acionar as autoridades policiais quando necessário; zelar pela ordem e disciplina do seu local de trabalho; garantir a segurança patrimonial; receber, discriminar, protocolar e distribuir 
correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas; prevenir a ocorrência de incêndios; receber e transmitir recados, registrando as informações; zelar pela 
conservação e limpeza de equipamentos usados em seu trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Reboquista  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação tipo D. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 683,94 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de socorro e reboque de veículos leves e pesados; executar outras tarefas correlatas ,conforme necessidade do serviço e 

orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Recepcionista  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter conhecimentos de informática. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 733,13  
• Atribuições/Descrição de Função – Recepcionar, informar e encaminhar o público interno e externo, obedecendo às normas internas do local de trabalho; atender telefones, anotar 

e transmitir recados; identificar e registrar visitantes; receber, conferir, registrar e distribuir correspondências e documentos; repassar informações e relatórios conforme a 
necessidade do serviço; controlar entrada e saída de visitantes, de equipamentos e de utensílios; operar máquinas de escritório de natureza simples, tais como: telefones, 
computadores, impressoras, aparelhos de fax e outros; responder a chamadas telefônicas, propiciando informações gerais e precisas, interna e externamente; informar à segurança 
do local de trabalho sobre pessoas ou movimentações estranhas ao setor; manter a higienização e a limpeza do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Sapateiro 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª série completa do Ensino Fundamental. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80 
• Atribuições/Descrição de Função – Trabalhar no atendimento a pacientes, na confecção de botas, sapatos e palmilhas ortopédicas; tirar medidas, fazer moldes de gesso, preparar 

fôrmas, cortar e pespontar, montar, palmilhar e dar acabamento em todos os tipos de botas e sapatos; fazer encurtamento, preparar fôrmas com deformidades. MÁQUINAS que 
serão usadas no desempenho da função: máquina de pesponto, máquina de escarnar, rachadeira de couro, máquina de pontear e lixadeira. FERRAMENTAS que serão usadas no 
desempenho da função: martelo, tenalha, torquês, faca de sapateiro, pé-de-ferro, vazador, sovela, agulha, etc.; ter conhecimentos básicos dos seguintes materiais: vaqueta, forro de 
pelica, pelica, sola grupão, sola spala, vira-de-sola, barbante para palmilhar, naco, forro lennyng, cortiça natural, corticite aglomerada, tinta para solado, colas para couros de diversos 
tipos, borracha crepe, poliforme, atanadinho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Secretária Executiva 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Superior Completo em Secretariado; ter domínio sobre informática e digitação; ter conhecimento de idioma estrangeiro (inglês ou espanhol).  
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na área. 
• Faixa Salarial - R$ 1.224,00  
• Atribuições/Descrição de Função – Planejar, organizar e executar serviços de secretária; assistir e assessorar diretamente superiores hierárquicos; coletar informações para a 

consecução de objetivos e metas da entidade, inclusive em idioma estrangeiro; interpretar e sintetizar textos e documentos; registrar e distribuir expedientes e outras tarefas 
correlatas, avaliando e selecionando a correspondência, além de controlar os serviços auxiliares de escritório; orientar a avaliação e  a seleção da correspondência para fins de 



encaminhamento à chefia; ter conhecimentos de protocolares;  efetuar o recebimento, a expedição e o controle de documentos de protocolo; redigir, digitar, registrar e encaminhar 
atas, correspondências, documentos, ofícios, relatórios e cartas; executar o controle do arquivo da chefia e arquivar documentos; programar e controlar a agenda da chefia 
registrando compromissos e reuniões; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/função – Serralheiro e Soldador 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; ter cursos de qualificação na área.  
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80  
• Atribuições/Descrição de Função – Confeccionar portas, janelas, basculantes e portões; fazer esquadrias de alumínio e de ferro; trabalhar com solda elétrica e com policorte; 

executar serviços especializados de serralheria, utilizando ferramentas e maquinário apropriados; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 
superior. 

  
Emprego Público/função – Servente (Braçal) 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª Série Completa do Ensino Fundamental. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços que exijam grande vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de 

utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; auxiliar na execução de atividades de montagem e de desmontagem de mobiliários; 
executar a remoção de mobiliários; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local 
previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e 
perdas dos mesmos; executar serviços braçais de deslocamento de móveis e de utensílios, remoção de entulhos, pequenos reparos, capina e outros; manusear e dominar máquinas 
industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/função – Servente (de Serviços Gerais) 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª Série Completa do Ensino Fundamental. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a 

conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente em lixeiras, em incinerador ou em outro local 
previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas 
dos mesmos; manter os móveis encerados; zelar pela limpeza e pela conservação de equipamentos e de utensílios utilizados em seu trabalho; utilizar os equipamentos de proteção 
e os de segurança do trabalho; zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó, etc); responsabilizar-
se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a limpeza; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Supervisor  de Vigilância 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na função. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função – Comandar equipes,inspecionar e orientar  os trabalhos de vigia desarmados; Inspecionar o monitoramento do circuito interno de TV; Orientar e 

participar diretamente no combate a focos de incêndios em matas e reservas florestais; Fiscalizar e controlar portarias, estacionamentos e tomar decisões sobre acesso de 
funcionários, visitantes e veículos extra-expedientes; Prestar suporte e/ou atuar como vigia desarmado em eventos realizados no local de trabalho; Executar vistoria em locais 
urbanos e reservas florestais; Emitir relatórios de ocorrências diárias e mensais, pormenorizados inteligíveis; Possuir carteira nacional de habilitação tipo B, para conduzir veículos; 
Disponibilidade de horário para atender situações de emergência na região metropolitana de Belo Horizonte; Operar máquinas de escritório de natureza simples, tais como: 
impressoras, e aparelhos de fax, etc.; conhecimentos em informática e digitação para operar computador. 

 
Emprego Público/Função – Técnico de Som   
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter conhecimento de eletrônica. 
• Experiência - Mínima de 01 (um) ano na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Avaliar, projetar e montar sistemas de sonorização ambiente e externa (PA’s); conhecer os equipamentos, suas finalidades e utilização; ter 

conhecimento de eletrônica para reparos e manutenção, quando necessário; zelar pelos materiais e equipamentos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do 
serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Técnico em Contabilidade 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; Curso técnico em Contabilidade, com registro no conselho da categoria; ter conhecimentos de informática dos aplicativos 

Windows, Word e Excel; 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na área. 
• Faixa Salarial - R$ 931,00 
• Atribuições/Descrição de Função – Organizar os serviços de contabilidade, em geral, traçando o plano de contas, o sistema de livros e de documentos e o método de escrituração, 

para possibilitar o controle contábil e orçamentário; executar serviços de classificação, lançamentos e conciliação contábeis; apurar impostos e contribuições municipais, estaduais e 
federais, bem como suas obrigações acessórias; fazer levantamento de balanços e balancetes mensais, com apuração de resultados; executar serviços externos nas diversas 
repartições públicas, tais como: Receita Federal, Prefeitura Municipal, INSS, Junta Comercial, dentre outras; executar a escrituração de livros e fichas contábeis e a distribuição de 
créditos orçamentários; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/função – Técnico em Eletrônica 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; curso técnico em Eletrônica; ser credenciado no CREA; desejável ter conhecimentos de monitorização e  carrinhos de 

anestesia.   
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função – Consertar e instalar aparelhos eletrônicos; Desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos; Fazer manutenções corretivas, preventivas e 

preditivas; Sugerir mudanças no processo de produção; Criar e implementar dispositivos de automação; Redigir documentação técnica; Organizar o local de trabalho; Executar 
atividades de monitorização e em carrinhos de anestesia; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Técnico em Informática 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 



• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter curso técnico em Informática ou Processamento de Dados; ter conhecimento de ambiente de rede e de implantação de 
ambiente de rede. 

• Experiência - Mínima de 06 (um) meses na área de informática. 
• Faixa Salarial - R$ 931,00  
• Atribuições/Descrição de Função – Executar a manutenção de equipamentos de informática e suporte em softwares diversos a usuários; ter conhecimento de implantação em 

ambiente de rede; orientar, coordenar e controlar atividades relativas aos equipamentos de informática; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior. 

  
Emprego Público/função – Técnico em Montagem de Eventos   
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo; ter  conhecimento em instalação elétrica. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$   648,90 
• Atribuições/Descrição de Função – Ter conhecimento em instalações elétricas para montagem de stands, feiras e outros eventos; saber lidar com público e tomar decisões 

relacionadas com a área técnica; montar exposições artísticas e culturais, dispondo os painéis e as obras conforme orientação recebida; receber e transportar obras de arte; elaborar 
programação visual de exposições de menor porte; montar chassis e molduras em desenhos e gravuras; identificar e etiquetar peças expostas e etc; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Técnico em Serviços de Engenharia 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Técnico em Engenharia; ter noções de lubrificação e manutenção de equipamentos; ter conhecimentos básicos para prestação de primeiros 

socorros; ter conhecimentos em obras, pontes, edificações e obras-de-arte de infra-estrutura de estradas e terraplenagem. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades que consistem em dirigir, orientar e fiscalizar pequeno grupo de trabalhadores incumbido de tarefas de conservação e 

melhoramento de estradas e, eventualmente, executar tarefas típicas de seu cargo efetivo; promover a conservação e  a recuperação de cercas, valetas, mata-burros, bueiros, 
drenos, saídas e decidas d’água; acompanhar trabalhos de capina, roçada e limpeza de taludes e  de faixas de domínio; promover a execução de serviço de confecção de pré-
moldados; promover a coleta de dados para estatística de tráfego; zelar pela guarda, pela conservação, pela manutenção e pela segurança de equipamentos e materiais; promover 
apuração diária da freqüência de auxiliares; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Técnico em Serviços de Topografia 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s  
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Técnico em Topografia; ter curso técnico em topografia. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses em levantamento de dados topográficos de superfície e subsolo.  
• Faixa Salarial – R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função –  Executar levantamentos topográficos e fotogramétricos, aplicando vários métodos de posicionamento; adensar redes de apoio topográfico; 

escolher, reconhecer, marcar e coordenar pontos de apoio fotogramétrico; executar nivelamentos, perfis e alinhamentos; aplicar os seus conhecimentos na execução da componente 
topográfica do cadastro geométrico ou predial; fazer observações angulares e de distâncias para fins geodésicos; orientar direções por meios astronômicos; executar nivelamentos 
geométricos de precisão; recolher dados gravimétricos; executar trabalhos de implantação e controle de obras; operar com equipamento e aplicações informáticas de cálculo e 
integração de dados topográficos e cartográficos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Técnico em Telefonia/Telecomunicações 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter curso Técnico em Telefonia/Telecomunicações; ter cursos em eletrônica e/ou técnico em eletrônica ; ter disponibilidade 

para viagens; ter Carteira Nacional de Habilitação tipo B. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função – Instalar ramais na Central; programar a Central Telefônica; consertar aparelhos telefônicos; testar periodicamente os troncos de entrada e 

saída; instalar novos pontos de rede estruturada; executar serviços de reparo e manutenção em telefonia; manter e aferir equipamentos eletro-eletrônicos de radiodifusão e telefonia; 
realizar testes de prospecção eletromagnética para viabilização de estações de  radiodifusão e enlaces de telefonia mono-canal; instalar estações de radiodifusão em VHF/UHF/SHF; 
instalar enlaces monocanal em telefonia; auxiliar na confecção de projetos de estações de radiodifusão e telefonia rural e demais atividades pertinentes à formação; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Técnico Mecânico 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Mecânica. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função –  Executar serviços de manutenção nos equipamentos hospitalares; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 

orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Técnico Mecânico Industrial 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Médio Completo; ter curso técnico em Mecânica Industrial. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 865,22 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de manutenção em compressores, em aparelhos de ar-condicionado, de ar-comprimido, de gases medicinais e em aparelho 

gerador de energia; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
Emprego Público/função – Teledigifonista 
• Jornada de Trabalho – 36 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo; ter Curso de Operador de Telemarketing; ter experiência em recepção e/ou atendimento a clientes; ter domínio sobre 

informática e boa digitação; ter disponibilidade para trabalhar em horários diurno/noturno e finais de semana. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 737,99  
• Atribuições/Descrição de Função – Atender e responder a chamadas telefônicas sempre que possível antes do terceiro toque; tomar nota de consultas de informações e registrar 

as informações no computador; fornecer informações ou aconselhamentos; identificar o serviço e a pessoa que atende; tratar o usuário com respeito, evitando o uso de gírias e 
termos pejorativos; manter a calma para que possa haver um bom entendimento, caso o usuário esteja nervoso; ouvir o usuário sem o interromper e dando oportunidade para que se 
expresse, questionando ao final, o que não ficou claro; distinguir fatos de opiniões e impressões ao ouvir o usuário; ser breve no atendimento; ter excelente comunicação verbal e 



habilidade de saber ouvir; ter voz clara, dicção fluente e boa audição, além de boas maneiras ao usar o telefone; permanecer sentado por longos períodos de tempo; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/função – Teledigitalizador/teledigitador/digitador 
• Jornada de Trabalho – 36 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos - Ensino Médio Completo, ter domínio sobre informática e boa digitação; ter disponibilidade para trabalhar em horários diurno/noturno e finais de 

semana. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses na função - 300 toques por minuto. 
• Faixa Salarial - R$ 475,59/ 36hs Para as cidades com mais de 200.000 habitantes–  
                    R$ 424,81/36hs Para as cidades de até 200.000 habitantes–  
• Atribuições/Descrição de Função - Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, pelos meios existentes no local de trabalho; Operar teleimpressoras, 

microcomputadores e outros periféricos; Registrar e transcrever informações, operando equipamento de processamento de dados ou assemelhados atendendo as necessidades dos 
clientes interno e externo. Receber sinal sonoro – mediante ponto eletrônico ou similar – e realizar as tarefas de registro e transmissão de dados a partir das informações recebidas.  

 Obs.: No ato da admissão o candidato será submetido ao teste de digitação pela MGS para comprovar sua habilidade. 
 
Emprego Público/Função – Telefonista  
• Jornada de Trabalho – 30 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Médio Completo. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 692,11  
• Atribuições/Descrição de Função – Operar equipamentos de comunicação(pabx, fax, computador e outros); receber, fazer e transferir ligações telefônicas; prestar informações ao 

publico interno e externo; garantir a qualidade no atendimento; controlar as chamadas telefônicas internas e externas; identificar tipo e origem de chamadas e cadastrá-las; 
acompanhar e interceptar ligações; direcionar pessoas a outros serviços; registrar pendências de ligações, retornar contato com o cliente; manter sigilo sobre as informações a que 
tiver acesso; atentar para comunicados, preencher livros de ocorrências diárias, registrar reclamações e elaborar relatórios mensais; zelar pela conservação e limpeza dos 
equipamentos utilizados; zelar pela ordem do local de trabalho; demonstrar habilidades tais como: falar formalmente, manter sigilo, escutar atentamente, transmitir informações 
corretamente, ser objetivo, cordial, paciente e pronunciar claramente as palavras; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Vidraceiro  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 540,80  
• Atribuições/Descrição de Função – Manusear e executar serviços de corte e de instalação de vidros em geral, com massa ou no baguete; executar outras tarefas correlatas, 

conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/função – Vigia  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos –  Ensino Fundamental Completo. 
• Experiência - Mínima de 06 (seis) meses na função ou reservista de 1ª ou 2ª categoria. 
• Faixa Salarial - R$ 552,80  
• Atribuições/Descrição de Função – Atender o público interno e externo; direcionar e orientar o público, obedecendo às normas internas do local de trabalho;  controlar a entrada e 

a saída de pessoas (empregados e visitantes) e orientá-las; controlar a entrada e a saída de veículos, de materiais e de equipamentos;  executar serviços de vigilância e de 
fiscalização na sua área de trabalho; operar equipamentos de comunicação (rádio, telefone, interfone, pabx  e outros) e de segurança (alarme, câmeras de vídeo e outros); digitar 
relatórios, quando o setor for informatizado; elaborar relatório diário de ocorrência em livro próprio de maneira clara e objetiva; acionar as autoridades policiais quando necessário; 
zelar pela ordem e pela disciplina do seu local de trabalho; garantir a segurança patrimonial; receber, discriminar, protocolar e distribuir correspondências, documentos, pequenos 
volumes e encomendas; transmitir recados; prevenir a ocorrência de incêndios; fiscalizar e vigiar áreas internas e externas; executar a ronda diurna ou noturna, verificando se portas, 
janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a tomada de 
providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; fazer manutenção simples como: inspecionar fitas do circuito fechado de tv, trocar fitas do 
circuito fechado de tv, checar o posicionamento das câmeras e solicitar reparos, quando necessários; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Vigia Motorizado II  
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação tipo A e tipo D. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses na função de Carteira Nacional de Habilitação tipo A e tipo D. 
• Faixa Salarial -  R$ 683,94  
• Atribuições/Descrição de Função – Fiscalizar e vigiar áreas internas das reservas florestais e mananciais, atuando contra pescadores, caçadores e demais situações típicas; fazer 
rondas em parques estaduais; auxiliar na prevenção e no combate a focos de incêndio; conduzir a motocicleta e o veículo e usar, obrigatoriamente, o capacete e os equipamentos de 
proteção e de segurança na condução da motocicleta e veículo; observar e obedecer às regras de trânsito; zelar pela limpeza, conservação e manutenção da motocicleta e do veículo; 
providenciar abastecimento, lubrificante e regulagem da motocicleta e do veículo; manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços; manter sua carteira de 
habilitação atualizada; executar outras tarefas correlatas conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Visorista 
• Jornada de Trabalho – 44 h/s 
• Escolaridade/Pré-Requisitos – 4ª série completa do Ensino Fundamental. 
• Experiência  - Mínima de 06 (seis) meses na função. 
• Faixa Salarial - R$ 427,06 
• Atribuições/Descrição de Função – Controle de qualidade e inspeção visual dos vasilhames antes e após o envasamento, com retirada daqueles suspeitos; Execução eventual das 
atividades a cargo dos ajudantes e/ou operadores de equipamentos; Atividades correlatas a critério da chefia. 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

• Os salários poderão sofrer alterações de acordo com carga horária e/ou corresponderam às convenções coletivas de trabalho de cada categoria profissional. 

• Para os cargos de marinheiro fluvial auxiliar de convés, marinheiro fluvial auxiliar de máquinas, marinheiro fluvial de convés, operador de caldeira, operador de 
empilhadeira, operador de máquinas e visorista serão submetidos à prova pratica. 

• A prova prática destina-se a avaliar a experiência previa do candidato e sua adequabilidade na execução das tarefas típicas do cargo e terá caráter, exclusivamente 
eliminatório. 

--------------------------------------------------------------------------------- 


