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COD. 
VAGA 

OPORTUNIDADE COMPETÊNCIA REQUISITO 
Nº 

VAGA 
NÍVEL ESCOLAR GÊNERO 

5732481 

 
TÉCNICO DE 

PLANEJAMENTOS DE 
OBRAS 

Preparação de recursos de montagem, 
controle da execução física, tratamento, 
monitoramento dos desvios, execução de 
atividades administrativas de suporte a área. 

Conhecimento 
na função 

9 

Técnico em 
Eletrotécnica, 
automação, 
administração e 
afins 

M/F 

5737008 

 
 
 

OPERADOR DE 
PERFURATRIZ  

Operar equipamentos de perfuração e de 
corte de rochas, equipamentos de escavação 
e carregamento de minério e equipamentos 
de transporte de cargas; inspecionar as 
condições operacionais dos equipamentos e 
preparar o local de trabalho; cumprir a 
política do sistema de gestão de QSMS e seus 
requisitos, na qual o profissional deve 
responsabilizar-se pelos aspectos de 
qualidade e segurança de suas atividades, 
assim como pela preservação do meio 
ambiente. 

Experiência em 
CTPS 

12 

 

 

Ensino 
Fundamental 

 

*M/F 
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5745033 

 
 

ELETRICISTA DE AUTOS  

Realiza instalação e manutenção elétrica 
preventiva e corretiva em veículos, analisa as 
necessidades de troca e regulagem, monta 
sistemas e aplica testes de funcionamento. 
 

Possuir CNH B 2 

 

Ensino 
Fundamental 

 

M/F 

5746658 

 
BIBLIOTECÁRIO 

Analisar, sintetizar e organizar livros, revistas 
e documentos. Atendimento ao público.  Conhecimento 

na função 
1 Superior em 

Biblioteconomia  

M/F* 

5745520 

 
LOMBADOR  

Lombar o gado nas entregas e ter 
disponibilidade para trabalhar na 
madrugada.  

Conhecimento 
na função 

2 Ensino 
Fundamental  

*M/F 

5747545 

 
INSTALADOR DE 

TELEMETRIA 

 
Conhecimentos em instalações de som e 
acessórios automotivos. 

Conhecimento 
na função 

4 

Técnico em 
Eletromecânica 
ou 
Eletroeletrônica 

 

M/F 

5749034 

 
CALDEIREIRO  

Atua com montagens, soldagens e fabricação 
de componentes mecânicos, elaboração de 
vistorias de equipamentos mecânicos, 
inspeções visuais em componentes 
construídos em chapas metálicas e em 
tubulações. 

Conhecimento 
na função 

5 Ensino Médio 
completo 

 

M/F 
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5749599 

TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO DE 

EXTINTOR  

Processo de manutenção de extintores (ABC, 
BC, CO2, AA) Experiência na 

carteira  
1 

Ensino Médio 
completo M/F 

5749633 

 
DOMÉSTICA 

Desempenha serviços de limpeza e 
organização da casa.  Conhecimento 

na função 
1 

 

Alfabetizado  
M/F* 

5749688 

 
TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA 

Montagem, instalação e manutenção de 
computadores. Instalação de redes e 
software. 

Conhecimento 
na função 

1 
Ensino Médio 
completo *M/F 

5749701 

 
CHEFE DE SALÃO DE 

SUPERMERCADO  

 
Gerenciar pessoas e conhecimento em 
leiaute.  

Experiência na 
carteira 

2 
Ensino Médio 
completo *M/F 

 

 
TÉCNICO EM 

MANUTENÇÃO  

Ter curso técnico em eletroeletrônica ou em 
telecomunicação. Desejável curso em NR10, 
conhecimento em suporte em TI. 

Conhecimento 
na função 

1 

Ensino médio, 
possuir curso 
técnico ou 
finalizando.  

M/F 

5751257 

 
VENDEDOR EXTERNO 

 
Vender pacotes de TV por assinatura 

Conhecimento
s na função. 
 

5 
 

Ensino médio 
*M/F 



  

 

4 

NOS SIGAM NAS REDES SOCIAIS 

 

Publicado em: 10/06/2021 12:19 

 

 Acompanhe também a publicação em:  

 https://www.parauapebas.pa.gov.br/ 

5751249 

 
 

AÇOUGUEIRO 

Realizar atividades relacionadas ao 
recebimento de animais abatidos, sua 
desossa, preparação e conservação para a 
utilização. Realizar a desossa e limpeza de 
carnes vermelhas e brancas. Armazenar a 
carne, dispondo-a em frigorífico para evitar 
sua deterioração. 

Conhecimento
s na função. 
 

1 

 

Ensino 
fundamental *M/F 

5751947 

 
ASSISTENTE DE 

CONTABILIDADE 

 
Conhecimento das siglas contábeis, 
experiência na função, pacote office, Excel 
avançado.  
 

Experiência na 
função. 

1 

Graduando ou 
graduado em 
Ciências 
Contábeis.  

*M/F 

5752783 

 
 

ENCARREGADO DE 
ESTOQUE  

Supervisiona a armazenagem dos produtos e 
materiais em almoxarifados, armazéns, silos 
e depósitos. Lidera equipe, faz conferência 
de entrada e saída de produtos, assegurando 
a integridade do estoque. Acompanha e 
responde pela equipe de inventários, confere 
notas fiscais, verifica estocagem e distribui 
produtos. 
 

Experiência na 
função. 

1 

 

Ensino Médio 
completo  

*M/F 
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5753721 

OPERADOR 
MANIPULADOR  

 
Experiência em operação com manipulador.  Com 

experiência 
2 

Ensino Médio 
completo  *M/F 

5753765 

 
 

TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO  

Inspecionar locais, instalações e 
equipamentos da empresa e determinar 
fatores de riscos de acidentes. Propor 
normas e dispositivos de segurança, 
sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua 
observância, para prevenir acidentes. 
 

Conhecimento 
na função 

3 

 

Técnico em 
Segurança do 
trabalho  

M/F 

5745053 

 
 

SOLDADOR  

Unir e cortar peças de ligas metálicas, 
usando processos de soldagem e corte tais 
como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, 
oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. 
Preparar equipamentos, acessórios, 
consumíveis de soldagem, corte e peças a 
serem soldadas.  

Conhecimento 
na função 

2 

 

Ensino 
Fundamental  M/F 

5748558 

 
MARCENEIRO 

Confeccionar e reparar móveis e peças e dar-
lhes o acabamento requerido, utilizando 
equipamento adequado e guiando-se por 
desenhos e especificações. Analisar a peça a 

Conhecimento 
na função  

2 

 

Ensino 
Fundamental  

*M/F 
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ser fabricada consultando os desenhos, 
modelos, especificações ou outras 
instruções. 

5755546 

 
 
 

COZINHEIRO 

 
Está sob a responsabilidade do cozinheiro 
manipular e temperar alimentos, verificar o 
estado de conservação dos ingredientes, 
gerenciar estoque de produtos, manipular 
utensílios de cozinha, manter a organização e 
limpeza do ambiente de trabalho. 

 

Com 
experiência 

2 

 

 

Ensino Médio 
completo  

M/F 

5755541 

 
MOTORISTA  

O motorista deve conter os cursos conforme 
a Vale solicita, para poder trabalhar na área 
conforme for solicitado o serviço.  

Conhecimento 
na função 

2 
Ensino Médio 
completo M/F* 

5755503 

 
CHURRASQUEIRO 

 
Prepara, corta e assa carnes bovinas e 
suínas; realiza manutenção. 

Conhecimento 
na função  

2 
Ensino Médio 
completo *M/F 
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5755663 

 
 
 

COZINHEIRO  

Está sob a responsabilidade do cozinheiro 
manipular e temperar alimentos, verificar o 
estado de conservação dos ingredientes, 
gerenciar estoques de produtos, manipular 
utensílios de cozinha, manter a organização e 
limpeza do ambiente de trabalho.  
 

Conhecimento 
na função 

2 

 

Ensino Médio 
completo *M/F 

5755673 

 
 

PIZZAIOLO 

É o profissional especializado no preparo de 
pizzas. Sua função é preparar a massa, os 
recheios, o tempero e os aperitivos que 
acompanham uma pizza. Além de fazer a 
pizza, o pizzaiolo deve garantir a qualidade e 
o sabor do alimento, bem como o aspecto 
atraente, que agrade aos clientes. 

Conhecimento 
na função 

2 

 

Ensino Médio 
completo *M/F 

5755759 

 
 

AJUDANTE DE TÉCNICO 
EM TELECOM 

Realizar atividades vinculadas à telefonia na 
empresa, executando as ações necessárias 
para correto funcionamento das 
telecomunicações; prestar suporte de 
tecnologia da informação para a plataforma 
e para recursos de telecomunicações da 
empresa.  

Experiência na 
área de 
telecomunicação  

3 

 

Ensino Médio 
completo *M/F 
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5749610 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO DE 

EXTINTOR  

 
Lixar, pintar, teste, manutenção em geral.  Com 

experiência 
1 

Ensino Médio 
completo M/F 

5744161 

 
 

MECÂNICO  

Montar, manter e reparar equipamentos 
mecânicos, bem como executar a 
manutenção preventiva e corretiva de 
maquinário. Auxiliar em trabalhos de 
pesquisa e aperfeiçoamento. Executar 
esboços e desenhos de sua especialidade. 

Com 
experiência  

2 

 

Ensino Médio 
completo  

*M/F 

5749132 

 
 
 

CONTADOR  

 
Responsável pelas questões financeiras, 
tributárias, econômicas e patrimoniais de 
uma organização. Durante sua rotina, este 
profissional lida com planilhas, 
demonstrativos de resultados, contas a 
pagar e a receber, guias de impostos e 
outros. 
 

Conhecimento 
na função  

1 

 

Superior em 
Ciências 
Contábeis  M/F* 

5741897 

 
 

CALDEIREIRO  

Atua com montagens, soldagens e fabricação 
de componentes mecânicos, elaboração de 
vistorias de equipamentos mecânicos, 
inspeções visuais em componentes 

Com 
experiência  

1 

 

Ensino Médio 
completo 

*M/F 
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construídos em chapas metálicas e em 
tubulações. 
 

5735739 

 
SERRALHEIRO  

Realizar serviços de serralheria, executar 
solda para confecção ou reparos de conjunto 
de estruturas e chapas metálicas.  
 

Com 
experiência 

2 

Ensino 
Fundamental  *M/F 

5755909 

 
AJUDANTE (PCD) 

Limitação moderada, com laudo e CID, 
curriculum e disponibilidade para trabalhar 
dentro da obra do Salobo (ficar alojado).  
 

Não exige 
experiência   

4 

Ensino 
Fundamental *M/F 

5754774 

 
 

TÉCNICO DE 
PLANEJAMENTO  

Elabora, quantifica e controla escopo dos 
projetos. Desenvolve o planejamento do 
projeto, atualizando e distribuindo 
cronogramas. Realiza interface entre as 
áreas de engenharia, PCP, fábrica, 
suprimentos e expedição a fim de garantir o 
fluxo de informações e o cumprimento dos 
prazos acordados. 
 

Com 
experiência  

1 

 

 

Técnico em 
Planejamento  

M/F 
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5737505 

 
 

AUXILIAR DE COZINHA  

O auxiliar de cozinha é a pessoa responsável 
por manter organizados o local e os 
equipamentos necessários para a preparação 
de alimentos em geral. Ele trabalha no 
suporte ao cozinheiro, fazendo a separação e 
a limpeza dos objetos e dos alimentos. 
 

Conhecimento 
na função  

2 

 

Ensino 
Fundamental  *M/F 

5737443 

 
 

COZINHEIRO  

Manipular e temperar alimentos, verificar o 
estado de conservação dos ingredientes, 
gerenciar estoque de produtos, manipular 
utensílios de cozinha, manter a organização e 
limpeza do ambiente de trabalho. 
 

Conhecimento 
na função 

2 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

5737429 

 
GARÇOM 

Serve alimentos e bebidas aos clientes, anota 
pedidos e organiza e limpa mesas e cadeiras 
em restaurantes, bares, hotéis e eventos. 

Conhecimento 
na função 

2 
Ensino 
Fundamental *M/F 

5754755 

 
SOLDADOR  

 
Experiência em solda MIG, arame tubular 
1.6. 

Com 
experiência  

5 
Ensino Médio 
completo *M/F 
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5756206 

 
AGENTE COMERCIAL  

 
Leitura de medidores e entrega de faturas 
aos clientes.  

Não exige 
experiência  

4 
Ensino 
Fundamental M/F 

5756206 

 
AGENTE COMERCIAL II 

 
Leitura de medidores e entrega de faturas 
aos clientes. 

Não exige 
experiência. 
Possuir CNH A 

4 
Ensino 
Fundamental M/F 

5730432 

 
 

MARCENEIRO  

Que seja apto na fabricação de móveis 
planejados em MDF, tenha fino de 
acabamento nas peças. Que saiba ler 
projetos. Tenha habilidade na 
esquadrejadeira. Seja cuidadoso no 
manuseio das peças e faça montagem no 
cliente.  
 

Conhecimento 
na função 

2 

 

Ensino 
Fundamental M/F 

5756286 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Desenvolver atividade da melhor maneira 
possível, como, por exemplo, a paciência, a 
sensibilidade, a organização, mobilizar a 
escuta ativa, respeito pelo outro, 
comunicação, empatia, reflexividade a 
capacidade discursiva. Experiência com 
CREAS, pacote office.  

Experiência 
com CREAS.  

1 

 

Graduado em 
Assistência 
Social 

M/F 
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5756276 

 
 
 

ENCARREGADO  

Realizar recebimento; contratar e demitir; 
realizar escala de funcionários; organizar 
buffet junto com o chefe; supervisionar a 
reposição dos pratos; degustar todo o buffet; 
verificar cardápio do dia; testar balança; 
realizar pedido de loja (cotação) e compras; 
fazer avaliação de desempenho dos 
funcionário; conversar com o franqueado 
sobre as ocorrências verificadas; fazer 
inventários.  
Conhecimentos em informática, Windows, 
Word, Excel e internet.  
 

Com 
experiência 

1 

 

Ensino Médio 
completo  

M/F 

5751124 

ENCARREGADO DE 
MANUTENÇÃO 

Liderar uma equipe de mecânicos, fazer 
cotação e compras de peças.  Com 

experiência  
1 

Ensino Médio 
completo *M/F 

5757202 

 
ELETRICISTA DE 

MANUTENÇÃO DE 
USINA 

Elétrica preventiva e corretiva em motores, 
máquinas, equipamentos e instalações 
industriais; analisa as necessidades de troca 
e regulagem de componentes e aplica testes 
de funcionamento. Interpreta desenhos 

PGU – Parada 
Geral de Usina  

1 

 

Ensino Médio 
completo 

*M/F 
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elétricos para montagem de painéis de 
tensão e cabeamento estruturado. 

5757195 

 
OPERADOR DE 

CAMINHÃO MUNCK  

Fazer a movimentação de materiais e 
equipamentos utilizando o guindaste/ munck 
ou cesto, sempre de acordo com as normas 
de segurança. Escolaridade: Experiência 
mínima CLT como motorista de caminhão.  
 

PGU – Parada 
Geral de Usina. 
Possuir CNH E.  
Dois anos de 
experiência na 
função.  

1 

 

Ensino 
Fundamental  

*M/F 

5757221 

 
 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO  

Organização e limpeza do local de trabalho e 
maquinário; conferência de materiais em 
estoque; abastecimento da linha de 
produção; separação de materiais, 
equipamentos e ferramentas que serão 
utilizados na linha de produção; realização 
de manutenções preventivas e corretivas. 

 

Conhecimento 
na função  

1 

 

 

Ensino Médio 
completo  

*M/F 

5757337 

 
MECÂNICO A DIESEL  

Apoiar a limpeza, lubrificação e troca de óleo 
dos veículos; realizar serviços de borracharia; 
manutenção geral dos veículos; realizar 

Com 
experiência  

1 
Ensino Médio 
completo  *M/F 
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atendimento externo a veículos da empresa, 
quando necessário. 

5757283 

 
ELETRICISTA DE AUTOS  

Realiza instalação e manutenção elétrica 
preventiva e corretiva em veículos, analisa as 
necessidades de troca e regulagem, monta 
sistemas e aplica testes de funcionamento. 

Com 
experiência 

1 

Ensino Médio 
completo *M/F 


