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CONCURSOS PÚBLICOS PARACORSAN 

ANEXO 1 – FOLHA 01 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CONCURSOS, DOS EMPREGOS, DA REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS, DA CARGA HORÁRIA SEMANAL, DAS VAGAS, DAS VAGAS 
PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, DAS ATRIBUIÇÕES E DA HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DOS EMPREGOS 

 

N.º DO 
CONCURSO 

EMPREGO/ 
SALÁRIO/CH SEMANAL

VAGAS VAGAS 
DEFIC. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS  
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 

REQUISITOS PARA O EMPREGO 

C.01/06 ADMINISTRADOR 
Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 
 
 

02 01 Prestar assessoramento às áreas da organização, desenvolvendo projetos 
técnicos de planejamento, análise e aplicação das ferramentas administrativas 
e modelos gerenciais. Analisar, elaborar e administrar contratos e aditivos 
contratuais; planejar, organizar, coordenar, controlar e realizar trabalhos 
técnicos administrativos e estudos nas respectivas áreas de atuação, emitindo 
pareceres, relatórios e laudos técnicos. Participar como instrutor de 
treinamento nos cursos voltados a área específica. Responder, ainda, pelas 
demais atividades previstas no regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em Adminis-
tração, com registro no respectivo 
conse-lho de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
catego-ria mínima “B”, por estar sujeito 
a realizar viagens. 

C.02/06 ARQUITETO 
Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

01       - Contribuir na concepção de projetos arquitetônicos e urbanísticos, visando 
promover ações conjuntas para produção do saneamento básico e preserva-ção 
dos recurso hídricos e de meio ambiente. Participar como instrutor de 
treinamento nos cursos voltados a área específica. Responder, ainda, pelas 
demais atividades previstas no regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em  Arquite-
tura e Urbanismo, com registro no 
respec-tivo órgão de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
catego-ria mínima“B”, por estar sujeito 
a realizar viagens. 

C.03/06 ASSISTENTE SOCIAL 
Salário R$ 2.190,35 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 
 

01      - Prestar serviços de âmbito social aos empregados da Corsan e promover a 
integração destes à Empresa e a sociedade em geral; estudar, analisar, orientar 
e propor soluções para problemas atinentes ao absenteísmo, mobilidade, 
alcoolismo, tóxicos, padrões econômicos deficitários, racionalização do 
atendimento previdenciário, relacionamento familiar e no trabalho, adaptação 
e readaptação funcional e satisfação pessoal e profissional dos empregados; 
participar como instrutor de treinamento nos cursos voltados a área específica. 
Responder, ainda, pelas demais atividades previstas no regulamento da sua  
profissão. 

Ensino Superior completo em Serviço 
Social, com registro no respectivo órgão 
de classe.  
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima “B”, por estar sujeito 
a realizar viagens. 

C.04/06 PEDAGOGO 
Salário R$ 2.190,35 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 
 

01        - Executar ações voltadas à capacitação e desenvolvimento dos empregados; 
realizar estudos e pesquisas no campo da metodologia para a implantação de 
métodos e padrões educacionais modernos na Empresa; desenvolver 
programas educacionais, com base nas necessidades detectadas definindo 
clientela, docentes, recursos, metodologias, prazos e conteúdos dos cursos a 
serem utilizados; elaborar relatórios sobre o aproveitamento do curso, número 
de participantes, total de horas/aula, avaliação dos objetivos dos cursos e 
outras informações, para registro e análise; participar como instrutor de 
treinamento nos cursos voltados a área específica. Responder, ainda, pelas 
demais atividades previstas no regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em 
Pedagogia. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima “B”, por estar sujeito 
a realizar viagens. 
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C.05/06 
 
 
 

PSICÓLOGO 
Salário R$ 2.190,35 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

01       - Propor e executar estratégias para a promoção e manutenção da saúde mental 
do trabalhador; exercer atividades do campo da psicologia aplicada ao 
trabalho, desenvolver programas relacionados com  a saúde mental dos 
empregados, participar no desenvolvimento, na coordenação e avaliação de 
programas de dependência química e de empregados em estágio de pré-
aposentadoria; participar como instrutor de treinamento nos cursos voltados a 
área específica. Responder, ainda, pelas demais atividades previstas no 
regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em 
Psicologia, com registro no respectivo 
órgão de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima “B”, por estar sujeito 
a realizar viagens. 

C.06/06 ANALISTA DE 
SISTEMAS 
Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

02 01 Analisar e projetar sistemas informatizados, visando agilizar os processos de 
informação/dados e de tomada de decisão na empresa. Assessorar e de-
senvolver técnicas de organização em projetos de Tecnologia da Infor-mação 
e Comunicação, garantindo o alinhamento com os objetivos estraté-gicos 
corporativos e de negócios, de forma a atender as necessidades e a as-tisfação 
da Empresa e demais interessados, dentro do cronograma e do or-çamento 
previstos, por meio de uso de metodologia e melhores práticas na área de 
gerenciamento de projetos. Recomendar às diferentes áreas de negócios e de 
retaguarda da Empresa soluções tecnológicas de sistemas de informação que 
propiciem o atingimento de seus objetivos e metas cor-  
porativas, com a busca da eficiência operacional e maximização dos invés-
timentos em recursos tecnológicos. Auxiliar as áreas na otimização das suas 
atividades através do uso otimizado das soluções tecnológicas. Definir a 
política interna, as normas e procedimentos relativos à segurança da 
informação e garantir que estas sejam aplicadas e de conhecimento de todos os 
empregados da Empresa, grantindo a integridade, acuracidade e 
disponibilidade dos ativos informacionais, elementos básicos para o suporte 
normativo aos processos operacionais, administrativos e de negócios. 
Pesquisar, avaliar, testar e recomendar soluções tecnológicas de hardware, 
software e infra estrutura que permitam à Empresa adquirir e implantar 
soluções tecnológicas alinhadas ao modelo de governança de TI de forma que 
a organização possa atingir seus objetivos de negócio. Participar ativa-mente 
da seleção, da contratação e da implantação de soluções tecnoló-gicas. 
Analisar e estudar a viabilidade e o custo da aplicação de processa-mento e 
transmissão sistemática de informações e dados na organização; implantar e 
garantir suporte no processamento e transmissão de informação e dados na 
organização; examinar, estudar e propor planos e seqüências de elaboração de 
programas de operação de entrada de dados; coordenar e orientar as atividades 
de profissionais que realizam as diferentes fases da análise do programa e da 
operação do computador; prestar assessoramento e orientação para o cliente 
(usuário) interno sobre o sistema e equipamento mais adequado; coordenar e 
supervisionar a instalação/transformação de sistemas de tratamento 
automático da informação; supervisionar, orientar e coordenar trabalhos de 
outros empregados; participar como instrutor de treinamento nos cursos 
voltados à área específica. Responder, ainda, pelas demais atividades previstas 
no regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em 
Informática ou Análise de Sistemas ou 
Sistemas de Informação ou Ciências da 
Computação ou Administração com 
habilitação em Análise de Sistemas.  
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima “B”, por estar sujeito 
a realizar viagens. 
Experiência profissional de 5 anos. 
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C.07/06 BIÓLOGO 

Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

01 01 Proceder a estudos referentes ao saneamento ambiental, ao tratamento e 
disposição final do lixo, realizar estudos sobre o impacto da destinação dos 
resíduos no ambiente, estabelecendo ligações com todos os projetos que 
envolvam obras de saneamento e tratamento de água, e outras atividades afins; 
participar como instrutor de treinamento nos cursos voltados a área específica. 
Responder, ainda, pelas demais atividades previstas no regulamento de sua  
profissão. 

Ensino Superior completo em 
Biologia(bacharelado), com registro 
no respectivo órgão de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima  “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.08/06 CONTADOR 
Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 
 
 

01      - Planejar e operacionalizar os processos contábeis/financeiros de acordo com a 
legislação vigente, realizando estudos e análises sobre o desempenho 
econômico, financeiro e operacional da empresa, planejando, executando, 
supervisionando, analisando e orientando sistemas de registros, escrituração e 
operações contábeis e orçamentárias; controlar, orientar e participar dos 
trabalhos de conciliação, classificação e avaliação de despesas e contas, 
supervisionando a realização de cálculos de reavaliação dos ativos e 
depreciação de bens, organizando e assinando balancetes, balanços e 
demonstrativos de contas; participar como instrutor de treinamento nos cursos 
voltados a área específica. Responder, ainda, pelas demais atividades previstas 
no regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em 
Ciências Contábeis, com registro no 
respectivo órgão de classe.  
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.09/06 ECONOMISTA 
Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 
 

01       - Prestar assessoria aos setores da empresa, a fim de viabilizar a melhor utilização 
e aplicação dos recursos econômico-financeiros da Companhia; planejar, 
organizar e realizar estudos no campo da economia, pesquisando, analisando e 
interpretando dados econômicos, financeiros, orçamentários, cambiais, de 
créditos e outros; realizar estudos e análises sobre a viabilidade econômico-
financeira de projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
estudos sobre tarifação de serviços de saneamento básico e de viabilidade 
global; estudar e analisar os métodos de comercialização, as tendências de 
mercado, a política de preços e outros indicadores econômico-financeiros; 
elaborar projeções de variáveis econômicas e financeiras de interesse da 
Empresa; analisar e apontar as melhores alternativas/modalidades de compra 
para a empresa; participar como instrutor de treinamento nos cursos voltados a 
área específica. Responder, ainda, pelas demais atividades previstas no 
regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em 
Ciências Econômicas, com registro 
no respectivo órgão de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima  “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.10/06 ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 
Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

02 01 Executar trabalhos técnicos no campo da Engenharia Elétrica, visando manter a 
qualidade e distribuição de água e disposição final de esgotos, preservando os 
mananciais hídricos; elaborar e fiscalizar projetos e especificações de obras de 
instalações destinadas ao saneamento básico; executar estudos de viabilidade 
técnica e econômica; executar vistorias, perícias, avaliando e arbitrando laudos 
e pareceres técnicos; elaborar orçamentos de custos; padronizar, mensurar e 
realizar controle de qualidade; executar produção técnica e especializada; 
conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 
operar e manter equipamentos e instalações; participar como instrutor de 
treinamento nos cursos voltados a área específica. Responder, ainda, pelas 
demais atividades previstas no regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em 
Engenharia Elétrica ou Eletrônica e 
registro no respectivo órgão de 
classe, conforme área específica. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria  mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 
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C.11/06 ENGENHEIRO  
QUÍMICO 
Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

01      - Executar trabalhos técnicos no campo da Engenharia Química, visando manter a 
qualidade e distribuição de água e disposição final de esgotos, preservando os 
mananciais hídricos; padronizar, mensurar e realizar controle de qualidade; 
participar como instrutor de treinamento nos cursos voltados a área específica. 
Responder, ainda, pelas demais atividades previstas no regulamento de sua  
profissão. 

Ensino Superior completo em 
Engenharia Química e registro no 
respectivo órgão de classe, conforme 
área específica. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.12/06 ESTATÍSTICO 
Salário R$ 2.190,35 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

01      - Coletar, tratar e interpretar dados estatísticos para estabelecer correlações e 
previsões de fenômenos matemáticos; elaborar relatórios e quadros especiais, 
possibilitando a orientação em trabalhos e investigações estatísticas, facilitando 
a interpretação dos fenômenos pesquisados; participar como instrutor de 
treinamento nos cursos voltados a área específica. Responder, ainda, pelas 
demais atividades previstas no regulamento de sua  profissão. 

Ensino Superior completo em 
Estatística, com registro no 
respectivo conselho de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.13/06 
 

 

QUÍMICO 
Salário R$ 2.613,51 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 
 

01 01 Proporcionar apoio técnico e supervisionar as ações voltadas ao tratamento, a 
fim de garantir  a qualidade da água e do esgoto domiciliar e industrial. 
Gerenciar Programas de Qualidade, visando atender as normas fixadas pelos 
órgãos certificadores e fiscalizadores da potabilidade e pureza da água; 
participar de Programas de Educação Ambiental; realizar experiências relativas 
à purificação da água, desenvolvendo processos novos ou aprimorados, visando 
determinar fórmulas, normas, métodos e procedimentos para o tratamento de 
águas impuras; efetuar controle de qualidade de água e dos produtos e 
equipamentos utilizados no tratamento; inspecionar sistemas de tratamento de 
água e esgoto, avaliando seu desempenho e emitindo diagnóstico; participar 
como instrutor de treinamento nos cursos voltados a área específica. Responder, 
ainda, pelas demais atividades previstas no regulamento de sua profissão. 

Ensino Superior completo em 
Química(bacharelado) com registro 
no respectivo órgão de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria  mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.14/06 
 
 

RELAÇÕES PÚBLICAS 
Salário R$ 2.190,35 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

01       - Integrar as ações de relação social no âmbito interno e desenvolver 
positivamente a imagem da organização junto a comunidade; participar como 
instrutor de treinamento nos cursos voltados a área específica. Responder, ainda, 
pelas demais atividades previstas no regulamento de sua profissão. 

Ensino Superior completo em 
Comunicação Social com habilitação 
em Relações Públicas, com registro 
no respectivo órgão de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
catego-ria mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.15/06 
 
 

TÉCNICO AGRÍCOLA 
Salário R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

01      - Prestar assistência técnica, exercer controle e desenvolver estudos e pesquisas 
relacionadas   com a fiscalização, análise, operação, manutenção e conservação 
de solos onde a CORSAN atue ou venha a atuar. 

Ensino Médio completo em Curso 
Técnico Agrícola, com  registro no 
respectivo conselho de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria  mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 
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C.16/06 
 
 

TÉCNICO DE  
CONTABILIDADE 
Salário R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

01 01 Analisar, operacionalizar e informar sobre procedimentos contábeis/financeiros, 
conforme legislação em vigor, de acordo com as normas e procedimentos da 
empresa supervisionada e fiscalizada pelo Conselho de Classe. 

Ensino Médio completo em curso 
Técnico de Contabilidade, com  
registro no respectivo conselho de 
classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima  “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.17/06 
 
 

TÉCNICO de 
EDIFICAÇÕES 
Salário R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

02 01 Executar tarefas de caráter técnico, relativas a programação, assistência técnica 
e controle, relacionadas com a fiscalização de obras, análise de projetos, 
operação, manutenção, conservação e controle de equipamentos e 
desenvolvendo estudos e pesquisas na área de atuação. 

Ensino Médio completo no curso de 
Técnico de Edificações, com registro 
no respectivo conselho de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria  mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.18/06 
 
 

TÉCNICO ELETRÔNICO 
Salário R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

06 01 Planejar, avaliar e controlar as instalações, aparelhos, circuitos e outros 
equipamentos eletrônicos, orientando-se por plantas, esquemas e outros 
documentos especificando e utilizando instrumentos e equipamentos 
apropriados. 

Ensino Médio completo no Curso 
Técnico Eletrônico, com  registro no 
respectivo conselho de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima  “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.19/06 
 
 

TÉCNICO 
ELETROTÉCNICO 
Salário R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

03 01 Executar tarefas de caráter técnico relativas a programação, assistência técnica e 
controle. relacionadas com a respectiva área de atuação, a fim de garantir a 
otimização dos serviços e/ou uso da energia. 

Ensino Médio completo em Curso 
Técnico Eletrotécnico, com registro 
no respectivo conselho de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria  mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens.                      

C.20/06 
 
 

TÉCNICO EM 
HIDROLOGIA 
Salário R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 
 

02 01 Executar tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica 
e controle, relacionadas com a fiscalização de obras, análise de projetos, 
operação, manutenção, conservação e controle de equipamentos na respectiva 
área de atuação, desenvolvendo estudos e pesquisas. 

Ensino Médio completo em curso 
Técnico de Hidrologia, com  registro 
no respectivo conselho de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria  mínima “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 
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C.21/06 
 

TÉCNICO MECÂNICO 
Salário R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

02 01 Executar tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica 
e controle, relacionadas com a fiscalização de obras, análise de projetos, 
operação, manutenção, conservação e controle de equipamentos na respectiva 
área de atuação, desenvolvendo estudos e pesquisas. 

Ensino Médio completo em Curso 
Técnico Mecânico, com  registro no 
respectivo conselho de classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima  “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

 
C.22/06 

 

TÉCNICO QUÍMICO 
Salário R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

13 01 Executar as tarefas de caráter técnico voltadas ao tratamento, a fim de garantir a 
qualidade da água, do esgoto e do lixo. 

Ensino Médio completo em Curso 
Téc-nico Químico, com registro no 
respectivo conselho de Classe. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima  “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 

C.23/06 TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA 
Salário: R$ 1.273,64 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 
 

03 01 Executar atividade na área da tecnologia de informação para maximizar a 
performance dos  sistemas de transmissão de dados. Participar no controle e 
registro do funcionamento da rede de teleprocessamento; Atender aos usuários 
na solução de dúvidas e problemas de comunicação da rede de 
teleprocessamento. Executar comandos de inicialização e encerramento de 
terminais e aplicativos de teleprocessamento. Operar equipamentos eletrônicos 
de processamento de dados; Analisar os programas a serem executados, 
estudando indicações e instalações do sistema; Selecionar e montar as unidades 
correspondentes, as fitas ou discos necessários à execução do programa. 
Acompanhar as alocações do espaços físico dos arquivos com base no 
crescimento dos sistemas; Proceder a manutenção, recuperação de arquivos, 
módulos de bibliotecas, quando ocorrerem problemas de “hardware”. Manter os 
arquivos de fitas magnéticas de dados, efetuando o cadastramento e controlando 
a tramitação entre os setores produtivos. Participar no desenvolvimento das 
aplicações de outros serviços em microcomputador. Efetuar testes para 
determinar a qualidade física de fitas magnéticas. Participar como instrutor de 
treinamento nos cursos voltados à área específica; Conduzir veículos, desde que 
habilitado na forma da lei de trânsito vigente; Responder, ainda, pelas demais 
atividades previstas no regulamento de sua  profissão 

Ensino Médio completo em curso 
técnico específico, reconhecido pelo 
MEC. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima  “B”, por estar 
sujeito a realizar viagens. 
 
 

 
C.24/06 

MOTORISTA 
Salário R$ 874,10 
Aux.Alimentação: 
R$365,42 
Vale rancho: R$82,93 
Assistência Médica: IPE 
40 h/s 

02 - Conduzir veículos automotores para o transporte de passageiros e de cargas, de 
acordo com as regras de trânsito vigentes. 

Ensino Fundamental completo e  
habilita-ção na forma da lei de 
trânsito vigente. 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria mínima  “E”. 
Experiência profissional de 5 anos. 

 


