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CÓD. 
VAGA 

OPORTUNIDADE COMPETÊNCIA REQUISITO 
Nº 

VAGA 
NÍVEL 

ESCOLAR 
GÊNERO 

5732481 

 
TÉCNICO DE 

PLANEJAMENTO DE 
OBRAS 

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

Conhecimento 
na função 

9 

Técnico em 
Eletrotécnico, 
automação, 
administração 
e afins 

M/F 

5732483 

 
TÉCNICO EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

Acompanhamento das atividades de campo, 
análises dos riscos, controle da utilização das 
ferramentas de segurança, inspeções de 
áreas, suporte técnico às equipes. 

Conhecimento 
na função 

9 

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

M/F 

5732483 
 

 
 

SERRALHEIRO 

Executar serviços de serralheria, trabalhando 
o material, medindo, riscando, furando, 
cortando, torcendo e unindo partes por meio 
de parafusos, rabites, solda e outros, de 
acordo com as especificações de projetos, 
para reparar, confeccionar e montar 
estruturas metálicas em geral. 

Conhecimento 
na função 

1 

 

Ensino Médio 
completo *M/F 

5735646 
 

 
CALDEIREIRO 

Trabalha com recipientes de chapa aço, como 
tanques, reservatórios caldeiras. É 
responsável por planejar e traçar as peças que 

Conhecimento 
na função 

1 
Ensino 
Fundamental 

*M/F 
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serão utilizadas para confecção dos 
recipientes. Também cria esquemas de 
montagem, utilizando desenho técnico.  

5735681 
 

 
 

TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO 

Desejável vivência com alternadores, 
corrente alternada, sistemas elétricos CC e CA 
e módulos CPL. Executar serviços de 
manutenções corretivas e preventivas de 
equipamentos e sistemas elétricos ou 
mecânicos; garantir a disponibilidade 
operacional dos equipamentos. 

Conhecimento 
na função 

2 

 

Técnico em 
Eletrotécnica, 
Eletromecânica 
e Mecânica 

*M/F 

5735629 
 

 
SERRALHEIRO 

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

Conhecimento 
na função 

2 
Técnico em 
Serralheria ou 
Caldeiraria 

*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 

Experiência em 
CTPS 

12 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 
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responsabilizar-se pelos aspectos de 
qualidade e segurança de suas atividades, 
assim como pela preservação do meio 
ambiente. 

5730432 
 

 
 

MARCENEIRO  

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

Conhecimento 
na função 

2  

Ensino 
Fundamental 

M/F 

5739198 
 

 
 

PROJETISTA MECÂNICO 

Desenvolve projetos para fabricação de 
máquinas, ferramentas e equipamentos 
mecânicos, de acordo com as normas e 
especificações técnicas. Define etapas dos 
processos, analisa viabilidade de produtos e 
montagem e realiza levantamento de custos e 
matérias. 

Conhecimento 
na função 

1 

 

Técnico em 
Projetos ou 
Mecânica 

M/F 

5739901 
 

 
PROJETISTA MECÂNICO 

SÊNIOR 

Planejar e desenvolver projetos de 
ferramentas, produtos da mecânica, moldes e 
matrizes. Verificar a viabilidade e coletar 
dados de projetos, aplicando os 
equipamentos e instrumentos disponíveis, 

Conhecimento 
na função 

1 

Graduação 
em 
Engenharia 
Mecânica 

M/F 
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especificando material usado, desenvolvendo 
protótipos. Acompanhar provas práticas e 
coordenar e execução do projeto.  

5701806 

 
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO 

Ajuda o técnico em instalações de 
cabeamento estruturado e elétrica, para rede 
de computadores e telefonia em clientes de 
pequeno, médio e grande portes; lança cabos, 
montagem de tomadas de energia, transporta 
materiais.  

Conhecimento 
na função 

2 

Ensino Médio 
completo 

*M/F 

5741866 

 
 

MOTORISTA DE 
CAMINHÃO MUNCK  

Transportam, coletam e entregam cargas em 
geral; guincham, desemborcam e removem 
veículos avariados e prestam socorro 
mecânico. Movimentam cargas volumosas e 
pesadas. Podem, também, operar 
equipamentos, realizar inspeções e reparos 
em veículos, vistoriar cargas, além de verificar 
documentação de veículos e de cargas.  

Possuir CNH D 
ou E 

3  

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

5741879 

 
CALDEIREIRO 

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

Possuir 
experiência na 
função 

1 
Ensino Médio 
completo 

*M/F 
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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. 

Conhecimento 
na função 

2 

Ensino Médio 
completo 

*M/F 

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 

5745047 

 
MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

Executar os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos e 
máquinas de empresa, atendendo a 
programação preestabelecida e emergencial, 
com o objetivo de preservação e aumento de 
vida útil dos mesmos e agilização dos 
trabalhos.  

Possuir CNH D  4 

 Ensino 
Fundamental 

M/F 

5745053 

 
SOLDADOR 

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

Possuir CNH 2 

 Ensino Médio 
completo 

M/F 
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equipamentos, acessórios, consumíveis de 
soldagem e corte e peças a serem soldadas.  

5745069 

 
TÉCNICO DE 

REFRIGERAÇÃO 

Avaliar e dimensionar locais para instalações 
de equipamentos de refrigeração calefação e 
ar-condicionado. Especificar materiais 
necessários e instalar equipamentos de 
refrigeração e ventilação. Instalar ramais de 
dutos, montar tubulações de refrigeração, 
aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.  

Técnico em 
Refrigeração 

1 

Técnico em 
Refrigeração 

*M/F 

5745623 

 
 

MONTADOR DE ANDAIME  

Executar montagem de andaimes de forma 
eficiente e segura em trabalhos de alturas, 
em conformidade com a NBR-6494, através 
da aplicação das normas técnicas e 
procedimentos de segurança do trabalho, 
qualidade e meio ambiente, atendendo a 
projetos e especificações previamente 
estabelecidas e pertinentes à atividade 
profissional do montador de andaimes.  

Conhecimento 
na função  

50 

Ensino Médio 
completo 

*M/F 
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5746658 

 
BIBLIOTECÁRIO 

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

na função 
1 Superior em 

Biblioteconomia  

M/F* 

5735596 

 
MOTORISTA DE MUNCK  

Fazer a movimentação de materiais e 
equipamentos utilizando o guindaste/munck 
ou cesto, sempre de acordo com as normas 
de segurança. 

Possuir CNH D, 
curso de 
MUNCK e MOPP 

1 
Curso de 
MUNCK ou 
MOPP 

*M/F 

5748304 

 
ENCARREGADO DE 

MECÂNICA  

Lidera equipe e distribui tarefas diárias, 
planeja e controla os serviços de instalação e 
manutenção das máquinas e equipamentos. 
Realiza leitura e interpretação de desenhos e 
utiliza instrumentos técnicos de medidas de 
precisão. 
 

PGU- Parada 
geral de usina 

12 Ensino Médio 
completo 

*M/F 

5748294 

 
ENCARREGADO DE 

ELÉTRICA  

Interpreta projetos, relatórios, registros da 
construção e ordens de serviço, participa das 
instalações elétricas do canteiro de obras, 
definindo locais físicos conforme projeto 
compor equipes, distribui tarefas e 
acompanha a realização das mesmas, 
controla estoques de materiais, bem como 
resíduos e desperdícios. 

PGU- Parada 
geral de usina 

3 Ensino Médio 
completo 

*M/F 
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5748316 

 
MECÂNICO MONTADOR  

Instalação, manutenção de reparo de 
máquinas e equipamentos industriais.  PGU- Parada 

geral de usina 
69 Ensino Médio 

completo 

*M/F 

5748321 

 
TÉCNICO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO  

Atuar na prevenção de acidentes do 
trabalho, em cumprimento à legislação 
pertinentes à saúde e segurança dos 
trabalhadores, integrantes dos serviços 
especializados em engenharia de segurança 
e em medicina do trabalho.  

PGU- Parada 
geral de usina 

9 Ensino Médio 
completo 

*M/F 

5748372 

 
SOLDADOR  

Responsável pela realização da soldagem nas 
estruturas e equipamentos de superfícies 
metálicas. O profissional utiliza processos de 
soldagem e corte como eletrodos, oxigás, 
brasagem e outras técnicas.  

PGU- Parada 
geral de usina 

33 Ensino Médio 
completo 

*M/F 

7448419 

 
 

MOTORISTA DE ÔNIBUS  

Vistoriar o veículo que vai usar, verificar o 
itinerário da linha, conduzir o veículo em 
consonância com a regulamentação do 
Conselho Nacional de Trânsito, Secretaria 
Municipal dos Transportes e normas internas 
da Empresa; detectar falhas e zelar pela 
conservação do veículo. 

PGU- Parada 
geral de usina 

16 Ensino Médio 
completo 

*M/F 
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5748180 

 
CALDEIREIRO  

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

PGU- Parada 
geral de usina  

27 Ensino Médio 
completo  

*M/F 

5748107 

MEIO OFICIAL DE 
ANDAIME  

Apoio na montagem e desmontagem de 
andaimes diversos.  PGU- Parada 

geral de usina  
10 Ensino Médio 

completo 

*M/F 

5748230 

 
ELETRICISTA  

Realiza manutenção preventiva e corretiva, 
instalação de quadros de distribuição de 
força e analisa consumo de energia, ligação e 
desligamento de aparelhos elétricos e 
eletrônicos. 
 

PGU- Parada 
geral de usina 

24 Ensino Médio 
completo 

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

Conhecimentos 
em MDF  

2 Ensino 
Fundamental  

*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 

5749093 

 
OPERADOR DE CAIXA  

Boa comunicação, habilidade de 
atendimento ao público.  Conhecimento 

na função  
2 Ensino Médio 

completo  

*M/F 

5749132 

 
TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE 

Escrituração tanto de atos como de fatos 
administrativos; lançamentos contábeis de 
uma empresa; execução do controle 
financeiro de diversos contratos e projetos; 

Conhecimento 
na função 

1 Técnico em 
Contabilidade  

M/F* 
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preparar diferentes guias para o 
recolhimento de tributos, taxas e outras. 

5749579 
 

 
ASSISTENTE DE ESCRITA 

FISCAL 

Solicitar notas nos órgãos responsável, fazer 
as obrigações acessórias (Sped 
fiscal/contribuição DCTF etc) fazer apuração 
de impostos (DAS), emissão de notas, dar 
entrada em processos nos órgãos (DAF e 
SEFA).  

Conhecimento 
na função  

2 

Graduando 
ou Graduado 
em Ciências 
Contábeis 

M/F 

5749585 

 
LAVADOR DE CARRO  

Atua com lavagem e secagem de veículos, 
aplicação de produtos, higienização e 
polimento dos mesmos. 

Conhecimento 
na função  

3 
Alfabetizado 

*M/F 

5749599 

TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO DE 

EXTINTOR  

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

carteira  
1 

Ensino Médio 
completo M/F 

5749610 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO DE 

EXTINTOR  

Lixar, pintar, teste e manutenção em geral  
Experiência na 
carteira 

1 
Ensino Médio 
completo M/F 
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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 

5749837 

ELETRICISTA Realizar manutenção dos medidores de luz 
CPR.  Conhecimento 

na função 
2 

Ensino 
Fundamental  M/F 


