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0COD. 

VAGA 
OPORTUNIDADE COMPETÊNCIA REQUISITO 

Nº 

VAGA 

NÍVEL 

ESCOLAR 
GÊNERO 

5631767 
VIDRACEIRO 

MONTADOR 

Montagem de forros, alumínios, 

vidros, esquadrilhas, fabricação de 

peças em alumínio; 

Conhecimentos na função 
03 Ensino médio *M/F 

5637190 
ANALISTA DE 

SISTEMAS 

Conhecimento em Computação e 

elementos cisco. 

Disponibilidade para 

viagens 

Carteira de habilitação B 

05 
Ensino superior 

completo em análise 

de sistemas 

M/F 

5637176 

TECNICO EM 

TELECOMUNICAÇÕ 

ES  

Lançamento de Fibra, montagem 

de infraestrutura para estação de 

trabalho, montagem de rack. 

Disponibilidade para 

viagens 

Carteira de habilitação B 
10 

Ensino Médio 

Técnico em 

telecomunicações ou 

informática. 

M/F 

5638298 
TECNICO SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

- Inspecionar as áreas de trabalho, 

ferramentas e padrões de 

segurança, orientando os 

colaboradores e terceiros sobre o 

cumprimento das políticas e 

normas de segurança para 

prevenção de riscos e acidentes; - 

Garantir a atualização dos PPRAs 

e PCMSO dos contratos 

designados por sua liderança, 

acompanhando os cronogramas de 

segurança; - Inspecionar as áreas 

Conhecimentos na função 

 

01 
TECNICO 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

M/F 
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de trabalho e ferramentas de 

segurança, visando certificar o uso 

dos equipamentos de segurança e 

identificar atos e condições abaixo 

do padrão de segurança; - Elaborar 

procedimentos de segurança, 

encaminhando para a validação do 

superior imediato; - Monitorar as 

atividades executadas em 

conformidade com as RACs e 

normas de segurança; - Ministrar 

treinamentos de integração de 

procedimentos de segurança da 

empresa, normas 

regulamentadoras, PPRA e 

PCMSO para colaboradores e 

prestadores de serviço, visando 

orientar sobre os riscos, perigos e 

medidas de controle; - Elaborar 

relatórios técnicos das inspeções 

realizadas, para compor o plano de 

ação das oportunidades de 

melhorias dos equipamentos, 

sinalizações, condições ambientais 

e atos abaixo do padrão; - 
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Participar das elaborações dos 

programas legais de segurança do 

trabalho, indicando informações 

técnicas de equipamentos, 

materiais ou melhoria das 

operações e condições ambientais; 

- Elaborar programa de placas de 

sinalização, conforme as 

mudanças e/ou ampliação dos 

setores de serviço, mantendo-os 

atualizados, de acordo com os 

riscos do local; - Apoiar a CIPA na 

execução do plano de trabalho, 

visando a melhoria das condições 

ambientais; - Acompanhar os 

indicadores e metas com o superior 

imediato para a devida medição 

das atividades da sua área de 

atuação 

5642159 

TECNICO 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Ser responsável pelo contrato 

carajás e região norte, dar apoio 

administrativo nas atividades e 

demandas do setor de assistência 

técnica. 

Conhecimentos na função 

CNH: B 

Habilidades no pacote 

office. 

01 Técnico Segurança 

do Trabalho 
M/F* 
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Preferência com 

conhecimentos na área da 

vale. 

5639947 
EMPREGADA 

DOMÉSTICA  

Cozinhar, lavar, passar e manter o 

ambiente de trabalho limpo e 

arrumado. 

Conhecimentos na função 

Apresentar referencias 

profissionais.  

02 Ensino fundamental F 

5641804 
MECÂNICO DE 

VEÍCULOS PESADAS 

Elaboram planos de manutenção, 

realizam manutenções de motores, 

sistemas e partes de veículos 

automotores. Substituem peças, 

reparam e testam desempenho de 

componentes e sistemas de 

veículos. Trabalham em 

conformidade com normas e 

procedimentos técnicos, de 

qualidade, de segurança e de 

preservação do meio ambiente. 

Disponibilidade para 

viagens. 

Conhecimentos na função 

 

04 Ensino médio *M/F 
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5641864 
MOTORISTA DE 

ÔNIBUS 

Conduzem e vistoriam ônibus de 

passageiros urbanos, 

metropolitanos e rodoviários, 

verificam itinerário de viagens, 

controlam o embarque e 

desembarque de passageiros e os 

orientam quanto a tarifas, 

itinerários, pontos de embarque e 

desembarque e procedimentos no 

interior do veículo. 

Disponibilidade para 

viagens. 

Conhecimentos na função 

 

 

05 Ensino médio *M/F 

5641827 
ELETRICISTA DE 

VEÍCULOS PESADOS 

Planejam serviços de instalação e 

manutenção eletroeletrônicos em 

veículos, estabelecendo 

cronogramas e estimando prazos. 

Disponibilidade para 

viagens. 

Conhecimentos na função 

 

04 Ensino médio *M/F 
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5648758 
AJUDANTE DE 

ELETRICISTA 

Auxiliar os serviços de fabricação 

e montagem e eletrodutos, 

suportes e paineis; auxiliar os 

serviços de conexão de cabos 

eletricos e ópticos, para dados, 

controle e força; Auxiliar serviços 

de acabamento , carga e descraga 

de peças elétricas, suportes e 

equipamentos . Preparar, cortar e 

confeccionar suportes.  

Conhecimentos na função  

01 Ensino fundamental M/F 

5648712 
TÉCNICO DE 

AUTOMAÇÃO 

Executar projetos de automação, 

em conjunto com engenharia, 

organizando o desenvolvimento e 

executando o detalhamento, tanto 

na oarte de elaboração até sua 

impelementação .  

Elaborar as especificações, 

diagramas lógicos; diagramas de 

interligação e malhas; fluxogramas 

e especificações . 

Conhecimentos na função  

6 
Curso técnico em 

automação e áreas 

afins 

M/F 

5649996 
EMPREGADA 

DOMÉSTICA 

Cozinhar, lavar, passar e manter o 

ambiente de trabalho limpo e 

arrumado. 

Conhecimentos na função 
02 Ensino fundamental F 
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5649876 
MOTORISTA FRENTE 

DE SERVIÇO 

Atuar na condução de caminhões e 

ônibus destinados ao transporte de 

passageiros e cargas. 

Conhecimentos da função 

CNH: D 

MOPP 

Transporte coletivo de 

passageiros 

 

08 Ensino fundamental *M/F 

5651602 
AJUDANTE 

(INDUSTRIAL) 

Atividade de acabamento de peças, 

estruturas metálicas e caldeiraria 

em geral, utilizando equipamentos 

rotativos como lixadeiras e 

retificas elétricas e/ou 

pneumáticas. 

Conhecimentos na função 

De 6 meses. 

14 Ensino fundamental M/F 

5651757 

AUXILIAR DE 

PLANEJAMENTO 

(TÉCNICO) 

Habilidades em Autocad, MS 

Projet, Planejamento de pequenos 

e grandes projetos, Curva s 

Conhecimentos na função 
01 Técnico em 

Planejamento 
M/F 

5651674 
AJUDANTE DE 

PINTOR 

Atividade de pintura de peças, 

pintura em estruturas metálicas e 

caldeiraria em geral. 

Conhecimentos na função 

De 6 meses. 01 Ensino fundamental M/F 

5651686 ALMOXARIFE 
Controle de estoque, emissão de 

RC 

Conhecimentos na função 01 Ensino médio M/F 

5651723 

AUXILIAR NO 

CONTROLE DE 

QUALIDADE 

Leitura e interpretação de 

desenhos técnicos, emissão de 

relatórios, controle dimencional. 

Conhecimentos na função 
02 Técnico em controle 

de qualidade 
M/F 
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5651701 
AUXILIAR DE 

PLANEJAMETNO 

Habilidades em Autocad, MS 

Projet, Planejamento de pequenos 

e grandes projetos, Curva s 

Conhecimentos na função 
01 Técnico em 

Planejamento 
M/F 

5651797 CALDEREIRO 

Leitura e interpretação de desenho 

técnico, corte com maçarico e/ou 

tartaruga, montagem de estruturas 

metálicas e caldeiraria em geral. 

Desejável: conhecimento em 

nivelamento com uso de Nível 

Óptico e montagem de tubulação. 

Conhecimentos na função 

10 
Ensino médio 

Desejável curso 

técnico. 

M/F 

5651751 SOLDADOR 

Processos de Soldagem com arame 

tubular (FCAW), arame cobreado 

(GMAW), eletrodo revestido 

(SMAW) e eletrodo de grafite 

(Goivagem). Desejável: soldagem 

no processo TIG e arco Submerso 

(SAW). 

Conhecimentos na função 

10 
Ensino médio 

Desejável curso 

técnico. 

M/F 

5651833 PINTOR INDUSTRIAL 
Jateamento e pintura industrial de 

estruturas metálicas e 

equipamentos em geral. 

Conhecimentos na função 
01 Ensino médio 

 
M/F 

5651904 
ENCARREGADO DE 

PRODUÇÃO 

Ter conhecimento de leitura em 

desenhos mecânicos, leitura e 

interpretação, utilizar com 

familiaridade o pacote office e 

Auto cad. Conhecimento em corte 

Técnico em mecânica 

02 Ensino médio M/F 
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com maçarico e/ou tartaruga, 

montagem de estruturas metálicas 

e caldeiraria em geral. Desejável: 

conhecimento em nivelamento 

com uso de Nível Óptico e 

montagem de tubulação. 

5652044 
APOIADOR 

OPERACIONAL 

Apoiar a abertura de malhas, 

caminhamentos e levantamentos 

em geral; Apoiar a montagem de 

Galpão de Testemunhos de 

Sondagem; Apoiar a coleta de 

amostras geoquímicas em solos, 

sedimentos de corrente, rocha, 

trado, canal, trincheiras e poços; 

Apoiar a amostragem de 

testemunhos de sondagem; Apoiar 

o transportar equipamentos 

geofísicos, amostras e materiais de 

geologia diversos; Auxiliar nos 

trabalhos de supressão vegetal e de 

recuperação ambiental de áreas nas 

quais os serviços de sondagem 

foram realizados; 2 Dar apoio em 

todas as atividades relacionadas ao 

armazenamento e controle de 

Esperiencias conprovadas 

poderá ser de roçador, 

serviços gerais, ajudante de 

obras na construção pesada 

ou infraestrutura. 

 

06 Ensino fundamental M/F 
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testemunhos de sondagem em 

Galpão de Testemunhos de 

Sondagem; Executar a limpeza de 

ferramentas diversas de trabalho; 

Utilizar as ferramentas de trabalho, 

mantendo-as em bom estado de 

conservação; 

5652099 
MOTORISTA DE 

CAMINHÃO MUNCK 

Operador Caminhão Munck para 

erguer, baixar e/ou movimentar 

cargas de grande peso, o  é um 

equipamento de grande porte que 

possui um braço hidráulico de 

içamento, tornando possível 

descarregar, transportar, remover 

máquinas e peças pesadas em 

curtas distâncias e alturas. 

 

Conhecimentos na função 

CNH: D 

01 Ensino médio *M/F 

5652052 

REPARADOR DE 

CARENAGEM 

(SOLDADOR) 

Soldador, para fazer solda  MIG 

em equipamento gerador, pintura 

e recuperação, manutenção de 

solda.  
 

Conhecimentos na função 

 
01 Ensino médio *M/F 

5652067 
TÉCNICO DE 

MANUTENÇÃO 

Manutenção Preventiva, corretiva 

e Montagem Geradores de 

Energia 

Conhecimentos na função 

 01 Ensino médio *M/F 
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