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ANEXO V 

EMPREGOS, ESPECIALIDADES E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

 

Nível Médio e Médio Técnico 

Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa 

 
Especialidade - Assistente Administrativo - (CBO: 411010) 
Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, contratos, logística, governança corporativa 
entre outras; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Elaborar minutas de relatórios, planilhas, gráficos e 
apresentações. Registrar e monitorar a entrada e saída de documentos da área. Manter atualizados os arquivos físicos e eletrônicos 
da área. 
 
Especialidade - Operador de Processos - (CBO: 811005) 
Desenvolver atividades para operação de equipamentos, motores elétricos e a diesel, bombas, válvulas, caldeiras, instrumentos, 
subestações elétricas, freio dinamométrico, processos físicos e químicos de sistemas típicos de usinas nucleares e tarefas correlatas. 
 
Especialidade - Projetista de Eletricidade - (CBO: 318705) 
Desenvolver atividades em projetos de instalações industriais e/ou nucleares, atuando na elaboração e verificação de: maquete 
eletrônica (modelo 3D) utilizando software de engenharia; diagramas unifilares; plantas de distribuição de força; plantas de 
iluminação; planta de aterramento; Planta de Sistema de Proteção contra Descarga Elétrica (SPDA); planta de classificação de área; 
diagrama de interligação – painéis de média tensão, painéis de baixa tensão, CCM e painel de distribuição; detalhes típicos de 
montagem; layout de salas de elétricas; lista de materiais; requisição de materiais; e elaboração de desenhos utilizando o software  
de desenhos técnicos. Utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, às exigências, também 
normativas, para o licenciamento das instalações nucleares e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de 
questões referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Projetista de Engenharia Civil - (CBO: 318510) 
Desenvolver atividades em projetos de instalações industriais e/ou nucleares, atuando na elaboração e verificação de: Maquete 
eletrônica (modelo 3D) utilizando software de engenharia; plantas de formas e armaduras de estruturas de concreto armado; 
desenhos unifilares de estruturas metálicas; plantas de implantação, topografia e terraplenagem; desenhos da rede de 
abastecimento de água bruta, industrial e potável; desenhos de instalações prediais; desenhos de detalhes de insertes, chumbadores 
e embutidos no concreto; plantas de drenagem pluvial e efluentes contaminados; desenhos de arruamento; desenhos de 
underground; listas de materiais; e elaboração de desenhos utilizando o software de desenhos técnicos. Utilizar normas aplicáveis a 
projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, também normativas, para o licenciamento das instalações 
nucleares e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Projetista de Instrumentação e Controle - (CBO: 318705) 
Desenvolver atividades em projetos de instalações industriais e/ou nucleares, atuando na elaboração e verificação de: maquete 
eletrônica (modelo 3D) utilizando software de engenharia; plantas de instalação (Elétricas e Pneumáticas); detalhes típicos (elétrico, 
processo, pneumático e suporte); layout de salas de controle; arquitetura e sistema de controle de redes; diagramas de malhas; 
diagramas de interligação; diagramas lógicos; diagramas de controle de processos; listas materiais de montagem; e elaboração de 
desenhos utilizando o software de desenhos técnicos. Utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, 
adicionalmente, às exigências também normativas, para o licenciamento das instalações nucleares e participar de equipes 
multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Projetista Mecânico / Tubulação - (CBO: 318610) 
Desenvolver atividades em projetos de instalações industriais e/ou nucleares, atuando na elaboração e verificação de: estudos de 
implantação; plantas de locação; maquete eletrônica (modelo 3D) utilizando software de engenharia; Tabelas de Peso e Área de 
Pintura, Índices, entre outros especificação de materiais de tubulação; especificação de pintura, isolamento térmico, proteção 
catódica, entre outros; plantas de tubulação e suportes; desenhos de suportes; plantas de sistemas de combate a incêndio; 
levantamento de quantitativos; requisição de materiais; listas de materiais, suportes, entre outros; detalhamento de suportes para 
fabricação; isométricos e spools; parecer técnico de propostas; verificação de documentos de fornecedores; e elaboração de 
desenhos utilizando o software de desenhos técnicos. Utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, 
adicionalmente, às exigências também normativas, para o licenciamento das instalações nucleares. Participar de equipes 
multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Projetista Mecânico - (CBO: 318610) 
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Desenvolver atividades em projetos de instalações industriais e/ou nucleares, atuando na elaboração e verificação de: maquete 
eletrônica (modelo 3D) utilizando software de engenharia; plantas de instalação; fluxogramas mecânicos de Ventilação e Ar 
Condicionado (VAC); detalhes típicos; desenhos de arranjo de equipamentos; encaminhamento de dutos; parecer técnico de 
propostas; verificação de documentos de fornecedores; listas materiais de montagem; elaborar projetos de engenharia, podendo 
atuar nas disciplinas Ventilação e Ar Condicionado, Mecânica – Equipamentos Rotativos e Mecânica – Equipamentos Estáticos e 
elaboração de desenhos utilizando o software de desenhos técnicos.  Utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, 
adicionalmente, às exigências, também normativas, para o licenciamento das instalações nucleares.  Participar de equipes 
multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança nuclear e participar de equipes multidisciplinares 
para análise e consideração de questões referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Técnico Eletrotécnica - (CBO: 313105) 
Realizar trabalhos técnicos, compreendendo o desenvolvimento de equipamentos e processos de fabricação, montagem e testes de 
protótipos, desenvolvimento de fornecedores, acompanhamento de fabricação de peças, manutenção de equipamentos, 
instrumentos e outros. Auxiliar na fiscalização da montagem de equipamentos eletromecânicos, verificando o cumprimento de 
normas técnicas, a qualidade e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, levantando interferências de projetos, 
elaborando esboços e desenhos, acompanhando testes de comissionamento, executando medições dos serviços, e providenciando 
medidas de prevenção de acidentes. Utilizar conhecimentos em instalações de painéis, equipamentos, máquinas e motores; de 
montagem, instalação e comissionamento de sistemas elétricos, automação, instrumentação eletropneumática e eletroeletrônica; 
de sistemas de supervisão e controle computadorizados (CLP´s) e de instrumentação (eletrônica e digital). Realizar projetos de 
instalações. 
 
Especialidade - Técnico Industrial / Estruturas - (CBO: 314615) 
Planejar e supervisionar a execução das atividades de caldeiraria, soldagem e estruturas metálicas, de acordo com a programação de 
produção. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com normas de qualidade, 
preservação do meio ambiente e segurança do trabalho. 
 
Especialidade - Técnico de Edificações - (CBO: 312105) 
Executar atividades operacionais na área de construção civil desenvolvendo, acompanhando e supervisionando as obras realizadas, 
sob orientação e supervisão da chefia imediata; atuar no desenvolvimento e no gerenciamento de projetos na área de engenharia 
civil. Monitorar a execução física das obras civis. Gerenciar o cronograma da obra, verificar/certificar o quantitativo de serviços/itens 
executados mensalmente junto aos engenheiros de implantação. Fiscalizar os contratos e os trabalhos realizados pelos prestadores 
de serviço supervisionando as prioridades e os prazos programados. 
 
Especialidade - Técnico de Eletricidade / Eletrotécnica - (CBO: 313130) 
Planejar, elaborar e realizar estudos e projetos, participar no desenvolvimento de processos, operar sistemas elétricos e executar 
manutenção. Assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicar normas e procedimentos de segurança no trabalho. 
 
Especialidade - Técnico de Eletrônica - (CBO: 313215) 
Realizar trabalhos técnicos de eletrônica, abrangendo o desenvolvimento de equipamentos, instrumentos de medição, “layout” e 
arte final de placas de circuitos impressos, apoio à produção no desenvolvimento de processos de fabricação de componentes 
eletrônicos, montagem e testes protótipos, placas, cabos, aparelhos eletrônicos, painéis e outros. Realizar manutenção de 
equipamentos e instrumentos eletrônicos e demais atividades correlacionadas à sua área de atuação. Realizar levantamento de 
materiais e quantitativos de serviços relacionados a componentes elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. Elaborar esboços de 
desenhos, acompanhando testes de comissionamento, executando medições dos serviços e providenciando medidas de prevenção 
de acidentes. 
 
Especialidade - Técnico de Informática - (CBO: 313220) 
Operar sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída 
de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central de processamento (CPU), recursos 
de rede e disponibilidade dos aplicativos. Assegurar o funcionamento do hardware e do software; garantir a segurança das 
informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo 
informações sigilosas descartadas. Atender clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware e software; inspecionar o 
ambiente físico para segurança no trabalho. Instalar cabeamento de rede, instalar e configurar ativos de rede, configurar protocolos 
de rede. Conhecimentos em cabeamento de redes, suporte de hardware e suporte software em administração de servidores. 
 
Especialidade - Técnico de Instrumentação - (CBO: 313410) 
Realizar instalação de instrumentação e controle de componentes eletrônicos. Realizar trabalhos técnicos de eletrônica, abrangendo 
apoio ao desenvolvimento de equipamentos, instrumentos de medição, “layout” e arte final de placas de circuitos impressos. Apoiar 
a produção no desenvolvimento de processos de fabricação de componentes eletrônicos, montagem e testes de protótipos, placas, 
cabos, aparelhos eletrônicos, painéis e outros. Realizar manutenção de equipamentos e instrumentos eletrônicos e demais atividades 
correlacionadas à sua área de atuação. Realizar acompanhamento e medição da instalação de instrumentação e controle de 
componentes eletrônicos de telecomunicações e eletrônica. Realizar levantamento de materiais e quantitativos de serviços 
relacionados a componentes eletrônicos, de instrumentação e controle e de telecomunicações. Elaborar esboços de desenhos, 
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acompanhando testes de comissionamento, executando medições dos serviços e providenciando medidas de prevenção de 
acidentes. 
 
Especialidade - Técnico de Química - (CBO: 311105) 
Executar atividades semiespecializadas de suporte técnico no desenvolvimento, fabricação, montagem e operação dos equipamentos 
e das instalações de enriquecimento urânio, do combustível nuclear e da geração núcleo-elétrica; Desenvolvimento e fabricação de 
submarinos convencionais e nucleares; Realização de experimentos e testes; Construção ou montagem dos sistemas de 
infraestrutura de apoio ao reator nuclear e ao ciclo de combustível. Realizar outras atividades específicas da área de atuação. 
 
Especialidade - Técnico de Mecânica - (CBO: 314110) 
Realizar trabalhos técnicos, na especialidade de mecânica, compreendendo o apoio ao desenvolvimento de equipamentos e 
processos de fabricação, montagem e teste de protótipos de equipamentos mecânicos (vasos de pressão, tubulação, trocadores de 
calor, bombas, equipamentos de movimentação e transporte de carga, misturadores, válvulas, equipamentos de ar condicionado e 
ventilação, dutos de ventilação e outros equipamentos mecânicos). Acompanhamento e fabricação de peças e manutenção de 
equipamentos mecânicos e seus instrumentos e outros, realizando todas as medições e verificações do projeto mecânico. 
Acompanhar e medir a instalação de componentes mecânicos. Realizar levantamento de materiais e quantitativos de serviços 
relacionados a equipamentos mecânicos. Calibração de instrumentos das áreas dimensional, torque e massa; elaboração e controle 
de documentação técnica.  Projetar sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites 
de referência para cálculo, calculando e desenhando; testar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, 
desenvolver atividades de fabricação de produtos e elaborar documentação técnica; coordenar e assessorar atividades técnicas. 
Elaborar projetos de engenharia, gerir a obtenção de materiais, equipamentos, insumos e serviços. 
 
Especialidade - Técnico de Radioproteção - (CBO: 811215) 
Executar tarefas voltadas à proteção radiológica, abrangendo a delimitação de áreas, acompanhamento de rotinas que envolvam 
contato com material radioativo, controle de acesso de pessoal a áreas controladas, bem como dos níveis de exposição ocupacional, 
estocagem ou escolta de material radioativo, descontaminação de pessoas, locais ou equipamentos e demais medidas técnicas 
necessárias. 
 
Especialidade - Técnico de Secretariado - (CBO: 351505) 
Apoiar administrativamente as áreas nas suas atividades finalísticas. Apoia às rotinas administrativas como controle de agendas e 
viagens, protocolo, registro, tramitação, expedição e arquivamento de documentos físicos e digitais bem como preservação dos 
acervos documentais. Elaborar organogramas, fluxogramas e cronogramas. Realizar atendimento ao público interno e externo. 
 
Especialidade - Técnico Projetista - (CBO: 318605) 
Desenvolver atividades em projetos de estruturas de submarinos, atuando na elaboração, verificação e aprovação de maquete 
eletrônica (modelo 3D), utilizando software de engenharia. Participar em processos de tratativas de não-conformidades. Produzir 
desenhos técnicos de detalhamento de estruturas de submarinos para verificação. Verificar documentos de projeto, seguindo os 
padrões de qualidade exigidos. Apoiar os engenheiros na modelagem de elementos estruturais em software de análise por elementos 
finitos. Participar de treinamentos relativos a projetos de submarinos. 
 
Especialidade - Técnico de Soldagem - (CBO: 314620) 
Desenvolver atividades em projetos de estruturas de submarinos, atuando na elaboração, verificação e aprovação de maquete 
eletrônica (modelo 3D), utilizando software de engenharia. Produzir desenhos técnicos de detalhamento de estruturas soldadas de 
submarinos para fabricação. Verificar documentos de projeto, seguindo os padrões de qualidade exigidos para juntas soldadas. 
Analisar e emitir pareceres técnicos sobre não-conformidades relativas a juntas soldadas. Participar de treinamentos relativos a 
projetos de submarinos. 
 
 
 
 
 

Superior 

Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa 

 
 
Especialidade - Advogado - (CBO: 241005) 
Postular, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao magistrado ou Ministério 
Público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e 
atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando 
legislação para atualização e implementação, assistindo empresas, pessoas e entidades, assessorando negociações internacionais e 
nacionais; zelar pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando interesses 
individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito. Emitir pareceres jurídicos 
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e documentos congêneres de assessoramento jurídico nas mais diversas matérias afetas à área jurídica, participar de reuniões 
visando assessorar a empresa, fiscalizar e gerenciar contratações que envolvam serviços jurídicos terceirizados. 
 
Especialidade - Analista de Administração - (CBO: 252105) 
Planejar, organizar, controlar e assessorar a Empresa nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, 
tecnológica, licitações, contratos entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover 
estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional. Prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas. 
Reunir informações relevantes, elaborar relatórios e outras evidencias formais, a fim de propor soluções eficazes. Examinar 
demandas, visando contribuir no processo de resolução de problemas. Identificar tendências futuras, a fim de criar planos de ação 
ou estratégias para obter melhoria contínua. Revisar normas internas, seguindo o procedimento formal, para adequar os processos 
à legislação e conformidade requerida. Promover ações educacionais, ministrando treinamentos, para compartilhamento do 
conhecimento. Contribuir com auditorias internas e externas, prestando informações, para colaborar com a conformidade nos 
processos. Avaliar as propostas de criações, inovações e projetos institucionais passíveis de propriedade intelectual; assessorar os 
setores organizacionais na elaboração de acordos, contratos, termos e convênios de desenvolvimento tecnológico; acompanhar o 
andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante à propriedade intelectual; avaliar, classificar e 
mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes dos registros de propriedade intelectual executados; 
propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar os procedimentos e a documentação 
pertinente à sua área de atuação; analisar com a Consultoria Jurídica os projetos de desenvolvimento institucional; planejar e 
conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Analista de Desenvolvimento de Sistemas - (CBO: 212405) 
Projetar soluções de tecnologia da informação, identificando a necessidade do cliente e desenhando diagramas de arquitetura; 
desenvolver e implantar sistemas de tecnologia da informação, dimensionando requisitos e funcionalidades dos sistemas; administrar 
e estabelecer padrões para ambiente de TI; elaborar planejamento e execução de testes dos sistemas; prestar suporte técnico ao 
cliente; elaborar documentação técnica e pesquisar inovações tecnológicas; Administração e estabelecimento de padrões para 
ambiente de TI; Suporte técnico aos usuários dos softwares de engenharia; instalação de softwares e gerenciamento de licenças de 
softwares temporárias; Softwares de projetos 3D multidisciplinares: Customização e configurações gerais de todos os módulos; 
Implementação, criação e administração do Banco de Dados (restrição de acessos, verificações de inconsistências, backups e etc.); 
Definição e acompanhamento dos critérios de progresso físico do modelo; Implementação dos Bancos de Dados de catálogos e 
especificações; Configuração e customização do módulo Draft/Draw (Formatos, Regras de Representação, Estilos, simbologias, entre 
outros); Integração das disciplinas de projetos e integração entre os Modelos 3D dos diversos softwares de engenharia; Configuração 
e extração de relatórios (lista de materiais e etc.) Configuração e extração de plantas e de Isométricos; Extração e Publicação de 
Modelos 3D - “Review” (Navisworks ou similar); Geração de Imagens e vídeos renderizados; Detecção e administração de 
interferências de modelos 3D; Implantação da tecnologia BIM. 
 
Especialidade - Analista de Negócios - (CBO: 142330) 
Participar da elaboração de contratos, acordos de parcerias, joint ventures, sociedade de propósito específico, entre outros, 
envolvendo a empresa e parceiros nacionais e internacionais; definir parâmetros e processos para análise, avaliação contábil e 
financeira de contratos, efetuando o levantamento de custos e reajustes necessários, bem como participar das negociações junto a 
empresas para a elaboração de contratos; desenvolver e implementar indicadores e métricas sobre os aspectos contratuais e 
comerciais relativos aos projetos e empreendimentos da empresa; gerenciar os contratos da Empresa, relacionados aos projetos 
estratégicos da empresa; participar, ativamente, quando necessário, de atividades externas relacionadas a negociações com 
empresas e instituições, em busca de parcerias, bem como participar de Feiras, Congressos, Seminários e Simpósios em busca de 
novos empreendimentos e elaborar normas e procedimentos visando a otimização de processos necessários ao bom desempenho 
do setor. 
 
Especialidade - Analista de Recursos Humanos - (CBO: 252405) 
Administrar pessoal e plano de cargos e salários; promover ações de treinamento e de desenvolvimento de pessoal; efetuar processo 
de recrutamento e de seleção; gerar plano de benefícios e promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados; 
administrar relações de trabalho e coordenar sistemas de avaliação de desempenho. 
 
Especialidade - Analista de Relações Institucionais - (CBO: 142345) 
Apoiar e acompanhar a elaboração de apresentações para o público interno e externo, apoiar na organização de feiras e eventos, 
entrando em contato com parceiros e fornecedores para obter orçamentos, contactar diversos setores econômicos para verificar 
interesses e parcerias. Desenvolver junto a potenciais clientes no Brasil e no exterior, estratégia e ações de natureza comercial a fim 
de expandir os acordos comerciais vigentes e/ou identificar novas oportunidades de negócios. Noções e princípios de licitações 
públicas (Lei 8666/93 e 13303/2016); elaborar organogramas, fluxogramas e cronogramas; fiscalizar acordos administrativos e 
realizar atendimento ao público interno e externo. 
 
Especialidade - Assistente Social - (CBO: 251605) 
Prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias, grupos comunitários e no ambiente de trabalho, orientar e realizar ações 
adequadas à solução dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação. Analisar as causas de desajustamento sociais; 
estudar o comportamento e as características dos seres humanos, individualmente ou em suas relações com o meio ambiente, ajudá-
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los a resolverem dificuldades decorrentes de problemas psicossociais; planejar e desenvolver atividades individuais ou de grupos, 
visando à remoção de dificuldades de ordem pessoal, social e organizacional; planejar e dirigir programas de serviço social em 
diferentes áreas profissionais, como educação, saúde, trabalho e outros. 
 
Especialidade - Contador - (CBO: 252210) 
Executar todas as tarefas compatíveis com a profissão de contabilista, em conformidade com seu órgão de classe, dentre os quais: 
legalizar empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando encerramento junto aos órgãos competentes; administrar os 
tributos da empresa; registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; preparar obrigações acessórias, 
tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos 
apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais; realizar auditoria interna e externa; 
atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia. 
 
Especialidade - Designer Gráfico - (CBO: 262410) 
Elaborar projetos editoriais e de produção visual de média complexidade utilizando recursos avançados dos  programas Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Flash, Dream Weaver, Adobe Acrobat Professional e Pacote Office; criar e desenvolver 
projetos gráficos editoriais impressos e eletrônicos; diagramar textos, cartilhas, relatórios, revistas jornais e assemelhados;  produzir 
arte para produtos editoriais, banners, anúncios, cartazes, folderes, vinhetas, letterings e posts para internet; produzir arte para 
gráficos e infográficos; criar identidade visual para campanhas e peças de divulgação; editar vídeo pelo Adobe Premiere. 
 
Especialidade - Editor de Tv e Vídeo - (CBO: 374405) 
Elaborar roteiros, captar imagens e editar imagem e áudio, realizar pré e pós-produção de vídeos e mídias audiovisuais; criar efeitos 
especiais, produzir e diagramar letterings, vinhetas e artes; produzir legendas para filmes e vídeos; formatar as produções 
audiovisuais para as diversas plataformas (como internet, whatsApp, redes sociais); supervisionar produção de materiais 
audiovisuais; gravar, editar e divulgar depoimentos, notícias e reportagens. 
 
Especialidade - Estatístico - (CBO: 211205) 
Analisar e processar informações, criar banco de dados, elaborar e organizar tabulações especiais sobre variáveis técnicas e 
gerenciais, a fim de possibilitar o aprimoramento do planejamento de projetos. 
 
Especialidade - Jornalista - (CBO: 261125) 
Apurar informações, entrevistar fontes de informação, redigir textos de caráter jornalístico para diversos usos e mídias (notícias, 
comunicados, artigos, notas, entrevistas), copidescar e editar textos; captar,  tratar e editar imagens; elaborar estratégias de 
divulgação; formatar textos e imagens para divulgação em diversas plataformas, como jornal, TV, rádio, revista, sites, redes sociais; 
preparar mailings; produzir e organizar clippings de materiais divulgados; gerenciar banco de imagens; prestar assessoria de imprensa 
e desempenhar atividades correlatas e afins. 
 
Especialidade - Médico do Trabalho - (CBO: 225140) 
Elaborar o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional da Empresa e de suas unidades operacionais. Atuar como 
examinador, realizando os exames ocupacionais previstos em lei (Admissional, Demissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e 
Mudança de Função), atuar na prevenção de doenças e acidentes relacionadas ao trabalho, realizar ações de promoção à saúde; 
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas e atuar junto ao SESMT da Empresa nas medidas de precaução universal de 
biossegurança. Atuar em primeiros socorros de acidentados químicos e radiológicos, caso necessário. 
 
Especialidade - Psicólogo - (CBO: 211510) 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com 
a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação 
social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os 
fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, 
teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. 
 
 
 
 

Superior 

Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa 

 
Especialidade - Arquiteto - (CBO: 214105) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: elaborar planos e projetos 
associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e 
informações; fiscalizar e executar obras e serviços; desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. Atuar na 
elaboração, verificação e aprovação de maquete eletrônica de arquitetura (modelo 3D) utilizando software de arquitetura; elaborar 
desenhos utilizando software de desenhos técnicos. Utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, 
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as exigências normativas, para o licenciamento das instalações nucleares e participar de equipes multidisciplinares para análise e 
consideração de questões referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Engenheiro Aplicativo em Computadores - (CBO: 212205) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações nucleares, tais como: projetar soluções em tecnologia da 
informação, identificando problemas e oportunidades, criando protótipos, validando novas tecnologias e projetando aplicativos em 
linguagem de baixo, médio e alto nível; apoiar soluções de projetos de engenharia; implementar soluções em tecnologia da 
informação; gerenciar ambientes operacionais; elaborar documentação; fornecer suporte técnico e organizar treinamentos a 
usuários. Utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o 
licenciamento das instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões 
referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Engenheiro Civil - (CBO: 214205) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: elaborar memorial de 
cálculo estrutural e fundações; supervisionar a equipe de desenhistas que irão elaborar os projetos detalhados (civil e metálica) de 
fundação e estrutura; quantificar os serviços necessários para compor o projeto e a obra; elaborar projetos específicos de 
terraplanagem, drenagem, instalações hidrossanitárias, sistemas viários, conforme necessidade; inspecionar e verificar projetos 
executados por terceiros, visando atender às necessidades da empresa. Elaborar desenhos utilizando software de desenhos técnicos; 
utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o licenciamento das 
instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança 
nuclear. Avaliar viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos 
Institucionais associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); assessorar os setores organizacionais na elaboração das 
propostas de projetos institucionais; acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante 
ao desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes 
dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar 
os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento 
institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro de Computação - (CBO: 214340) 
Desenvolver projetos de soluções em tecnologia da informação, identificação de problemas e oportunidades, criar protótipos, validar 
novas tecnologias e projetar aplicativos em linguagem de baixo, médio e alto nível. Implementar soluções em tecnologia da 
informação, gerenciar ambientes operacionais, elaborar documentação, fornecer de suporte técnico e organizar treinamentos a 
usuários. Garantir o funcionamento da infraestrutura de conectividade. Administrar sistemas de gerenciamento de banco de dados. 
Desenvolver e realizar a manutenção de softwares corporativos. Garantir a segurança da informação do centro de dados. 
 
Especialidade - Engenheiro de Controle da Qualidade - (CBO: 214910) 
Executar ações para implementação e manutenção de sistemas de qualidade; elaborar procedimentos e planos adstritos a sistemas 
da qualidade; realizar treinamento, prestar assessoria técnica e apoiar às áreas internas da Empresa sobre temas adstritos a sistemas 
da qualidade; propor melhorias e ferramentas para facilitar o atendimento aos requisitos normativos; apoiar projetos institucionais. 
 
Especialidade - Engenheiro de Controle e Automação - (CBO: 202110) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: elaborar, implementar, 
desenvolver, aperfeiçoar sistemas, processos e equipamentos automatizados; testar, realizar a manutenção e assessorar a 
comercialização de equipamentos automatizados; elaborar documentação técnica e coordenar atividades de trabalho na área de 
automação; elaborar documentação de projetos de engenharia (arquitetura e sistema de controle de redes; diagramas de malhas; 
diagramas de interligação; diagramas lógicos; diagramas de controle de processos), gerir a obtenção de materiais, equipamentos, 
insumos e serviços. Elaborar desenhos utilizando software de desenhos técnicos; utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia 
atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o licenciamento das instalações nucleares; e participar de equipes 
multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Engenheiro de Materiais - (CBO: 214605) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: elaborar documentos de 
projetos de engenharia, atuando na elaboração, verificação e aprovação de: especificação de materiais; especificação de pintura, 
isolamento térmico, proteção catódica, entre outros; análise de Especificações de Materiais e Detalhes Típicos para otimização, 
adequação ao mercado e "constructabilidade" visando o melhor para o Empreendimento e documentos necessários para execução 
dos projetos tais como: Tabelas de Acréscimos, Peso e Área de Pintura, Índices, entre outros. Gerar requisições e relatórios de 
controle de materiais a partir do software padrão da empresa. Acompanhar o projeto junto a equipe de modo a antecipar eventuais 
alterações que impliquem em compras adicionais ou cancelamento de materiais em tempo hábil, informando as diferenças para 
Controle de Custo e eventuais correções; elaborar desenhos utilizando software de desenhos técnicos; utilizar normas aplicáveis a 
projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o licenciamento das instalações nucleares; 
realizar estudos técnicos de materiais nucleares, desenvolver metodologias de análise de performance, elaborar especificações 
técnicas, executar ensaios e caracterização de materiais voltados aos combustíveis nucleares; auxiliar no estudo, planejamento, 
projeto e especificação de sistemas e equipamentos de planta nuclear e participar de equipes multidisciplinares para análise e 
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consideração de questões referentes à segurança nuclear. Avaliar viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos 
institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos Institucionais associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
assessorar os setores organizacionais na elaboração das propostas de projetos institucionais; acompanhar o andamento das 
atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante ao desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em 
conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou 
quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de 
atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e 
promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro de Segurança do Trabalho - (CBO: 214915) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: elaborar documentos de 
projetos de engenharia, atuando na elaboração, verificação e aprovação de documentos de engenharia para o desenvolvimento de 
sistemas de proteção e combate a incêndio, tais como: base e critério de projeto; especificações técnicas; memoriais descritivos; 
memoriais de cálculo de combate a incêndio; fluxograma de processos físico-químicos; fluxograma de engenharia físico-químicos; 
desenho de arranjo; diagrama de causa e efeito; desenho de arquitetura do sistema de detecção; planta com rotas de fuga e saída 
de emergência; planta de locação de equipamentos de segurança; folha de dados e especificação técnica de equipamentos e de 
sistema de combate a incêndio, requisição de materiais; dados para classificação elétrica de áreas; dimensionamento de sistema de 
água de combate a incêndio (tubulações, bombas, válvula de diluvio, válvula de governo e sistema de alarme, entre outros); análise 
e gerenciamento de riscos de incêndio;  elaborar desenhos utilizando software de desenhos técnicos; utilizar normas aplicáveis a 
projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o licenciamento das instalações nucleares;  e 
participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança nuclear, bem como do 
gerenciamento de documentos e requisitos ligados a Saúde e Segurança do Trabalho e Fatores Humanos. 
 
Especialidade - Engenheiro Eletricista - (CBO: 214305) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações nucleares, tais como: Especificações Técnicas de Equipamentos; 
Folha de Dados de Equipamentos; Requisições de Equipamentos; Parecer Técnico de Propostas para Equipamentos; Verificação de 
Documentos de Fornecedores; Diagramas Unifilares; Diagramas Trifilares Funcionais; Diagramas de Interligação e Conexão; Desenhos 
de Detalhes; Típicos de Instalações; Requisições de Materiais de Instalação; Análise Técnica de Propostas para Materiais de Instalação; 
Listas de Eletrodutos e Cabos; Listas de Consumidores Elétricos (Lista de Carga); Classificação de Áreas; Relatórios Técnicos; Análise 
Técnica e Concepção de Projeto Básico; Memoriais Descritivos; Plano de Pré-Operação / Partida; Apoio a Parecer Técnico de 
Equipamentos Mecânicos; Apoio à Verificação de Docs. de Fornecedores de Equipamentos. Mecânicos; Cálculos para Projeto 
(distribuição de força, aterramentos, proteção contra descarga atmosférica, Curto Circuito, iluminação, etc.); Diagrama Trifilar 
(Iluminação, CC, Instrumentação); Listas em Geral. Executar serviços elétricos e eletrônicos, analisar propostas técnicas, instalar, 
configurar e inspecionar sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios; projetar, planejar e especificar sistemas e 
equipamentos elétricos e eletrônicos e elaborar sua documentação técnica; coordenar empreendimentos e estudar processos 
elétricos e eletrônicos. Elaborar projetos de engenharia, gerir a obtenção de materiais, equipamentos, insumos e serviços. Elaborar 
desenhos utilizando software de desenhos técnicos; utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, 
as exigências, normativas para o licenciamento das instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e 
consideração de questões referentes à segurança nuclear. Poderá atuar como instrutor de treinamentos voltados à área de operação 
de plantas nucleares. Avaliar viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos institucionais a serem incluídos na Carteira 
de Projetos Institucionais associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); assessorar os setores organizacionais na 
elaboração das propostas de projetos institucionais; acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de 
projetos no tocante ao desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os 
resultados decorrentes dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do 
PDI; elaborar e atualizar os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de atuação; analisar tecnicamente os projetos 
de desenvolvimento institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro Eletrônico - (CBO: 214310) 
Executar serviços eletrônicos, analisar propostas técnicas, instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos eletrônicos, 
executando testes e ensaios; projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos eletrônicos e elaborar sua documentação 
técnica; coordenar empreendimentos e estudar processos eletrônicos. Elaborar projetos de engenharia, gerir a obtenção de 
materiais, equipamentos, insumos e serviços. 
 
Especialidade - Engenheiro de Energia - (CBO: 214415) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: planejar, analisar, 
desenvolver e operar sistemas de geração, transporte ou transmissão, distribuição e uso da energia; coordenar programas de 
contenção e uso racional da energia. Elaborar documentação de projetos de engenharia, gerir a obtenção de materiais, 
equipamentos, insumos e serviços. Analisar fenômenos termo hidráulicos associados ao núcleo de reatores nucleares de potência 
e/ou pesquisa e sistemas diretamente associados ao mesmo; avaliar os principais parâmetros térmicos e hidráulicos em núcleos de 
reatores nucleares; avaliar as consequências termo-hidráulicas decorrentes de acidentes como a perda parcial ou total de 
refrigerante do núcleo  de reatores nucleares; acidentes de perda de energia elétrica; acidente de perda de vazão no núcleo com o 
código de análise de acidentes para reatores nucleares de potência e/ou pesquisa; elaborar desenhos utilizando software de 
desenhos técnicos; utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o 
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licenciamento das instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões 
referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Engenheiro Mecânico - (CBO: 214405) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: projetar sistemas e 
conjuntos mecânicos, equipamentos,  componentes, ferramentas e materiais, especificação limites de referência para cálculo, 
elaborar cálculos e desenhos; implementar atividades de manutenção, testar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e 
ferramentas, desenvolver atividades de fabricação de produtos e elaborar documentação técnica; coordenar e assessorar atividades 
técnicas. Elaborar projetos de engenharia, podendo atuar nas disciplinas Ventilação e Ar Condicionado, Tubulação, Mecânica – 
Equipamentos Rotativos e Mecânica – Equipamentos Estáticos; elaborar desenhos utilizando software de desenhos técnicos; utilizar 
normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o licenciamento das 
instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança 
nuclear. Poderá atuar como instrutor de treinamentos voltados à área de operação de plantas nucleares. Avaliar viabilidade técnica 
e econômica de propostas de projetos institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos Institucionais associada ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI); assessorar os setores organizacionais na elaboração das propostas de projetos institucionais; 
acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante ao desenvolvimento institucional; 
avaliar, classificar e mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes dos projetos institucionais 
executados; propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar os procedimentos e a 
documentação pertinente à sua área de atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento institucional; e planejar e 
conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro Mecatrônico - (CBO: 202105) 
Elaborar, implementar, desenvolver, aperfeiçoar sistemas, processos e equipamentos automatizados; testar, realizar a manutenção 
e assessorar a comercialização de equipamentos automatizados; elaborar documentação técnica e coordenar atividades de trabalho 
na área de mecatrônica. Elaborar projetos de engenharia, gerir a obtenção de materiais, equipamentos, insumos e serviços. Avaliar 
viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos Institucionais 
associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); assessorar os setores organizacionais na elaboração das propostas de 
projetos institucionais; acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante ao 
desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes 
dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar 
os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento 
institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro Naval - (CBO: 214430) 
Elaborar documentação técnica, com a finalidade de descrever/explicar as estruturas projetadas e validar o funcionamento do 
sistema, no contexto de projetos de submarinos. Analisar as documentações que envolvem sistemas relacionados a engenharia naval. 
Analisar e interpretar desenhos técnicos/diagramas (arquitetura naval). Estudar as normas internacionais, como também os 
procedimentos de segurança militar e de engenharia. Auxiliar no estudo, planejamento, projeto e comissionamento de sistemas e 
equipamentos de planta nuclear. Gerenciar equipe técnica e conduzir atividades relacionadas a integração física de sistemas. Avaliar 
viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos Institucionais 
associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); assessorar os setores organizacionais na elaboração das propostas de 
projetos institucionais; acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante ao 
desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes 
dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar 
os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento 
institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro Nuclear - (CBO: 214415) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: apoiar as diversas 
disciplinas no desenvolvimento dos projetos,   utilizar  códigos para a simulação do comportamento de instalações nucleares, 
escoamento bifásico e fluxo crítico de calor e  elaboração de relatórios técnicos referentes à classificação de segurança de sistemas, 
estruturas e componentes, elaboração de estudos e projetos de instalações nucleares na área de Proteção Radiológica, cálculos de 
blindagem, classificação de áreas, dosimetria ambiental e ocupacional, elaboração de procedimentos específicos operacionais e de 
emergências radiológicas,   controle de fontes radioativas, rejeitos, indivíduos ocupacionalmente expostos e do público,  
equipamentos de monitoração e elaboração de estudos, projetos de instalações nucleares na área de Proteção Física. Elaborar 
desenhos utilizando software de desenhos técnicos; utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, 
as exigências, normativas para o licenciamento das instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e 
consideração de questões referentes à segurança nuclear. Avaliar viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos 
institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos Institucionais associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
assessorar os setores organizacionais na elaboração das propostas de projetos institucionais; acompanhar o andamento das 
atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante ao desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em 
conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou 
quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de 
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atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e 
promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro Produção - (CBO: 214905) 
Desenvolver atividades de planejamento e controle em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais 
como: controlar perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano 
de ações preventivas e corretivas; desenvolver, testar e supervisionar sistemas, processos e métodos produtivos; planejar 
empreendimentos e atividades produtivas e coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho; elaborar projetos de 
engenharia, gerir a obtenção de materiais, equipamentos, insumos e serviços; utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia 
atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o licenciamento das instalações nucleares; e participar de equipes 
multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança nuclear; dimensionar a força de trabalho para 
aplicação em novos projetos; monitorar o desempenho dos projetos, avaliando seus indicadores e cumprimento de metas; cadastrar 
e controlar a documentação de projetos no Gerenciador Eletrônico de Documentos de Engenharia; programar e administrar reuniões 
de acompanhamento de projeto com o Coordenador de Projeto e os líderes de disciplinas; controlar as atividades previstas para as 
disciplinas; elaborar a lista de documentos do projeto; monitorar o andamento das pendências do projeto; identificar os desvios da 
programação; elaborar e atualizar os documentos de planejamento e controle de projeto; acompanhar e reprogramar as atividades 
previstas no projeto; controlar o progresso dos serviços realizados por empresas contratadas e elaborar relatórios gerenciais. Avaliar 
viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos Institucionais 
associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); assessorar os setores organizacionais na elaboração das propostas de 
projetos institucionais; acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante ao 
desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes 
dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar 
os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento 
institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro Químico - (CBO: 214505) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: atuar na concepção de 
projetos conceituais e na elaboração, verificação e aprovação de  documentos de engenharia de projetos conceitual, básico e 
detalhado, tais como: critérios de projeto, dimensionamento de equipamentos, dimensionamento de linhas, lista de linhas, lista de 
válvulas folha de dados de processo para instrumentação, especificações técnicas de sistemas e de equipamentos, descrição de 
sistemas, folha de dados de equipamentos, memoriais descritivos, memórias de cálculo, dimensionamento de sistemas, balanço de 
massa e energia, fluxograma de processo, fluxogramas de engenharia, matriz de causa e efeito, análise técnica de propostas de 
fornecimento de equipamentos e sistemas.  Projetar a construção, montagem e manutenção de processos e tratamentos químicos, 
estabelecendo dimensões e a disposição de equipamentos e instalações necessárias. Avaliar, propor e controlar o tratamento de 
água industrial e de rejeitos; seus serviços a fins e correlatos. Controlar o licenciamento técnico de instalações nucleares, envolvendo 
trâmite de documentação, análise de pareceres técnicos emitidos pelos Órgãos Reguladores e analisar a documentação técnica 
gerada para atendimento às demandas de licenciamento. Elaborar desenhos utilizando software de desenhos técnicos; utilizar 
normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o licenciamento das 
instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança 
nuclear. Avaliar viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos 
Institucionais associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); assessorar os setores organizacionais na elaboração das 
propostas de projetos institucionais; acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante 
ao desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes 
dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar 
os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento 
institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Engenheiro Telecomunicações - (CBO: 214340) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações nucleares, tais como: Especificações Técnicas; Memorial de 
Cálculo; Requisições de Equipamentos / Serviços; Parecer Técnico de Propostas dos Sistemas; Verificação de Documentos de 
Fornecedor; Diagramas de Blocos; Arquitetura de Sistemas; Critério de Projeto de Telecomunicações; Detalhes Típicos de Instalação; 
Arranjo de Salas de Equipamentos; Plantas de Distribuição; Requisições de Materiais; Listas em Geral; Memorial Descritivo Sistema 
de Comunicação (Telefonia e Alta Voz); Memorial Descritivo Sistema de Acesso (Satélite, Rádio Enlace e Fibra Óptica); Memorial 
Descritivo Sistema de Rádio Comunicação (Ponto a Ponto e Ponto Multiponto); Memorial Descritivo Sistema de Segurança Controle 
de Acesso (CFTV, Controle de Perímetro); Relatórios Técnicos; Análise Técnica, Desenvolvimento e Concepção de Projeto Básico; 
Memorial Descritivo Sistema de Rede de Dados (Conectividade, Armazenamento e Sala de TI); Memorial Descritivo Sistema de 
Monitoração (CFTV - Processo Wall); Memorial Descritivo Sistemas Especiais; Estudo de Viabilidade Técnica; Modelagem de Sistemas 
de Telecomunicação. Elaborar e desenvolver concepção de projeto conceitual, básico e detalhado; elaborar documentos de 
engenharia atinentes aos sistemas de detecção aérea e de superfície, sistemas de vigilância submarina, sistemas de navegação ou 
sistemas meteorológicos, critérios de projetos, memorial descritivo, diagramas, especificações técnicas, plantas de infraestrutura, 
desenhos, relatórios fotográficos, dimensionamento de equipamentos. Elaborar desenhos utilizando software de desenhos técnicos; 
utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o licenciamento das 
instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões referentes à segurança 



 
 

ANEXO V - 10/10 
 

nuclear. Avaliar viabilidade técnica e econômica de propostas de projetos institucionais a serem incluídos na Carteira de Projetos 
Institucionais associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); assessorar os setores organizacionais na elaboração das 
propostas de projetos institucionais; acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pelos gerentes de projetos no tocante 
ao desenvolvimento institucional; avaliar, classificar e mensurar, em conjunto com os gerentes de projetos, os resultados decorrentes 
dos projetos institucionais executados; propor, periodicamente ou quando se fizer necessário, a revisão do PDI; elaborar e atualizar 
os procedimentos e a documentação pertinente à sua área de atuação; analisar tecnicamente os projetos de desenvolvimento 
institucional; e planejar e conduzir ações que incentivem e promovam a inovação. 
 
Especialidade - Especialista de Radioproteção - (CBO: 811215) 
Aplicar as normas de radioproteção para instalações nucleares, bem como supervisionar as atividades de radioproteção conforme 
atribuições da norma CNEN NN 3.01. 
 
Especialidade - Farmacêutico - (CBO: 223435) 
Adquirir e controlar os insumos utilizados na preparação dos radiofármacos; realizar preparações farmacêuticas nas suas diversas 
apresentações; produzir radiofármacos na indústria; controlar a qualidade de radiofármacos (radionuclídico, radioquímico, biológico, 
microbiológico e farmacológico) em indústrias; garantir a qualidade em indústrias; fracionar radiofármacos em doses unitárias ou 
individualizadas; armazenar, distribuir e dispensar radiofármacos por meio do sistema coletivo ou de doses individualizadas e 
unitárias; controlar farmacocinético e farmacodinâmico de formas e de sistemas de liberação de radiofármacos;  realizar ensaios de 
equivalência farmacêutica e bioequivalência com radiofármacos genéricos e similares;  realizar monitorização terapêutica de 
pacientes em uso de radiofármacos; realizar pesquisa e desenvolvimento de novos radiofármacos; gerenciar os resíduos e rejeitos 
radioativos relacionados a radiofármacos; realizar assessoramento e chefia técnica em indústrias; possuir responsabilidade técnica e 
desempenho de funções especializadas em empresas de produção, comercialização, importação, exportação, distribuição ou em 
instituições de pesquisa que produzam radiofármacos. 
 
Especialidade - Físico - (CBO: 213105) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: Física de Reatores 
(Neutrônica), Projetar e simular através do software MCNP (Monte Carlo N-Particle), instalações e núcleos de reatores nucleares de 
potência e/ou pesquisa; Determinar os principais parâmetros de projeto tais como densidade de potência, fluxo de nêutrons, 
parâmetros cinéticos, análise de criticalidade e blindagem. Executar códigos auxiliares para a geração e processamento de seções de 
choque e determinar inventários radioativos; elaborar cálculos e simulação via abordagens determinística e probabilística; atuar em 
projetos de reatores nucleares, aceleradores e diversos tipos de instalações nucleares onde haja radiação. Aplicar princípios, 
conceitos e métodos da física em atividades específicas; aplicar técnicas de radiação ionizante e não ionizante; operar reatores 
nucleares e equipamentos emissores de radiação; desenvolver fontes alternativas de energia e outros sistemas físicos; realizar 
medidas de grandezas físicas; desenvolver programas e rotinas computacionais e elaborar documentação técnica e científica. 
Desenvolver e caracterizar materiais, bem como sistemas de transferência de calor e geração de energia nuclear. Elaborar desenhos 
utilizando software de desenhos técnicos; utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as 
exigências normativas para o licenciamento das instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e 
consideração de questões referentes à segurança nuclear. Poderá atuar como instrutor de treinamentos voltados à área de operação, 
física de reator nuclear e proteção radiológica. 
 
Especialidade - Matemático - (CBO: 211115) 
Desenvolver atividades em projetos multidisciplinares de instalações industriais e/ou nucleares, tais como: auxiliar o 
desenvolvimento de softwares e soluções, desenvolver simulações computacionais numéricas de sistemas nucleares e também de 
sistemas naturais, analisar e interpretar as simulações, modelar fenômenos físicos, químicos e termo hidráulicos por meio de 
métodos numéricos, programação em linguagem computacional científica. Elaborar desenhos utilizando software de desenhos 
técnicos; utilizar normas aplicáveis a projetos de engenharia atendendo, adicionalmente, as exigências, normativas para o 
licenciamento das instalações nucleares; e participar de equipes multidisciplinares para análise e consideração de questões 
referentes à segurança nuclear. 
 
Especialidade - Químico - (CBO: 213205) 
Realiza ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios de 
amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produz substâncias, desenvolve metodologias analíticas, 
interpreta dados químicos, monitora impacto ambiental de substâncias, supervisiona procedimentos químicos, coordena atividades 
químicas laboratoriais e industriais. 
 
Especialidade - Tecnólogo em Fabricação Mecânica - (CBO: 214435) 
Desenvolver atividades em projetos de dimensionamento de elementos estruturais de submarinos por métodos analíticos e 
numéricos, atuando na elaboração, verificação e aprovação de relatórios técnicos. Realizar análise funcional de requisitos de projeto. 
Realizar gestão de conhecimento e gestão de projetos de engenharia. Elaborar diagramas e documentos de detalhamento estrutural 
para industrialização incluindo definições e estimativas de materiais de emprego na construção. Atuar em análises de não-
conformidades relativas a processo de fabricação de estruturas de submarinos. Capacitar e orientar técnicos projetistas sob sua 
liderança, preparando-os para assunção de maiores responsabilidades. Participar de treinamentos relativos a projetos de 
submarinos. 


