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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 
TÉCNICO EM 

TELECOMUNICAÇÕES  

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 
TÉCNICO 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 

TÉCNICO 

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 

5640873 
OPERADOR DE LOJA 

(VENDAS) 

Faz a organização, conservação e 

precificação dos produtos. Faz o 

registro de entrada e saída 

de mercadorias, tem controle dos 

níveis de estoque, solicitando a 

compra dos materiais necessários 

para reposição. 

 

Conhecimentos na função 

 

10 Ensino médio *M/F 

5641804 
MECÂNICO DE 

VEÍCULOS PESADOS 

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 

about:blank


  

2 

 

Publicado em: 19/02/2021 09:38 

Acompanhe também a publicação em:  

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

 

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 
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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 

5643882 CAMAREIRO 

Limpar, higienizar e organizar as 

áreas comuns e sociais. 

Não necessita 

conhecimentos na função; 

Com veículo próprio; 

CNH: A/B 

02 Ensino médio *M/F 

5644150 
OPERADOR DE 

CAIXA 

Sua função principal é receber e 

processar pagamentos por diversos 

meios: à vista, no crédito, no 

débito, parcelado, transferência 

bancária, etc. Sob a 

responsabilidade 

do operador também está o 

Conhecimentos na função 

 

07 Ensino médio M/F 
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fechamento do caixa (ao final do 

expediente). 

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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5650036 
SUPERVISOR DE 

DEPÓSITO 

Responsável pela logística e 

acompanhamento das entregas, 

gestão da equipe do seu 

departamento, manutenção da 

organização no ambiente de 

trabalha, relatório das entregas, 

inventário dos materiais 

disponíveis no depósito. 

Conhecimentos da função 

CNH: A/B 

01 Ensino médio *M/F 

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 
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