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5921377 

 
TÉCNICO INSTALADOR DE 

INTERNET 

Realiza instalação e manutenção preventiva e corretiva 
de sistemas e equipamentos de telefonia, rede, 
câmeras de segurança, entre outros. 

 
Com experiência, 
possuir CNH A/B  

2 

 

Ensino Médio 
*M/F 

5921161 

 
NUTRICIONISTA 

Prestar assistência nutricional a pessoas e 
coletividades, administrar e avaliar unidades de 
alimentação em restaurante e refeitório industrial. 
Experiência em projetos da Vale.  

 
Com experiência 1 

 

Nível Superior 
*M/F 

5923654 

 
 

TÉCNICO MECÂNICO I 

Mecânica em geral; sistema hidráulico e pneumático; 
leitura e interpretação de desenhos e manuais de 
serviços, catálogos e normas técnicas; metrologia; 
instrumento de teste e medição (multímetro, 
amperímetro, monômetro, etc.) pacote office e inglês 
nível intermediário.  

Com experiência, 
possuir CNH B 

15 

Nível técnico em 
eletromecânica, 
eletroeletrônica, 

elétrica, 
eletrotécnica, 
mecatrônica, 
automação. 

 

5933010 

 
TÉCNICO MECÂNICO 

 
Inspeção técnica veicular.  Com experiência, 

possuir CNH B  
10 

Nível Técnico M/F 



  

 

2 

NOS SIGAM NAS REDES SOCIAIS 

 

Publicado em: 05/11/2021 11:19 

 

 Acompanhe também a publicação em:  

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

5947921 

 
 

CONSULTOR DE VENDA 
EXTERNA 

Tem sob suas responsabilidades realizar estudos de 
mercado externo, planejar estratégias de venda, 
interpretar os sinais do mercado, tirar partido das 
tendências do mercado, estar atento às necessidades e 
características do cliente, desenvolver uma relação de 
confiança e respeito com o cliente.  

Conhecimento na 
função  

10 

 

Ensino Médio 

M/F 

5948033 

 
 
 

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. 

Conhecimento na 
função 

1 

 

Ensino 
Fundamental 

M/F 

5948042 

 
 

TÉCNICO EM MEIO 
AMBIENTE 

É o profissional responsável por coletar, armazenar e 
interpretar dados e documentações ambientais; 
elaborar laudos, relatórios e estudos ambientais; e 
ainda preparar, organizar e executar programas de 
educação ambiental. 

Com experiência 1 

 

Nível Técnico 

*M/F 
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IDENTIFICADOR BOTÂNICO 

 
Realizar a identificação das espécies amostradas em um 
inventário florestal. Com experiência 1 

Ensino 
Fundamental 

M/F 

5957531 

 
TÉCNICO RIGGER E 
PLANEJAMENTO 

Elabora plano e estudo para movimentação de cargas, 
definindo operações por meio de máquinas ou 
equipamentos para içamento, transporte ou remoção.  

Com experiência, 
possuir CNH B  

1 
 

Ensino Médio 

M/F 

5957656 

 
 

ASSISTENTE CONTÁBIL 

Auxilia na classificação, conciliação e lançamentos 
financeiros para a área responsável pela contabilidade 
de uma empresa. Também participa da apuração de 
impostos e preenchimento de guias de recolhimento 
junto aos órgãos do governo.  

Com experiência 1 

Graduando ou 
graduado em 

Ciências Contábeis 

M/F* 

5957679 

 
 

VENDEDOR EXTERNO 

 
Apresentar os serviços da empresa contratante para 
outras no mercado de trabalho.  Conhecimento na 

função. 
Possuir CNH A/B  

3 

 

Ensino Médio 

M/F 
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PINTOR INDUSTRIAL 

Realiza várias atividades, incluindo lavagem, 
aparelhamento básico, preparação de tintas, pintura, 
manutenção geral, etc. em peças, aço, alumínio e 
equipamentos. A descrição do trabalho do pintor 
industrial envolve a seleção das ferramentas 
apropriadas necessárias para executar um trabalho. 

Com experiência 15 

 

Ensino 
Fundamental 

M/F 

5959754 

ALINHADOR/ MECÂNICO 
GERAL 

Fazer alinhamento e serviços mecânicos em veículos 
leves.  Com experiência, 

possuir CNH B  
1 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

5959871 

 
APLICADOR DE PELÍCULA 

Atua com atendimento ao cliente e aplicação de 
película de controle solar (insulfilm) e adesivagem em 
janelas, portas e retrovisores. Com experiência 2 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

5959919 

 
VENDEDOR EXTERNO 

 
Vendas externas de cimento.  Conhecimento na 

função. 
Possuir CNH A/B  

1  

 

Ensino Médio 

M/F 



  

 

5 

NOS SIGAM NAS REDES SOCIAIS 

 

Publicado em: 05/11/2021 11:19 

 

 Acompanhe também a publicação em:  

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

5963614 

 
TÉCNICO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

Elaborar, participar da elaboração e implementar 
política de saúde e segurança no trabalho (SST); realiza 
auditorias, acompanhamento e avaliação na área, 
identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, 
qualidade de vida e meio ambiente.  

Com experiência, 
possuir CNH B  

3 

 

Nível Técnico 

M/F 

5963640 

 
CONSULTOR COMERCIAL 

Ser responsável pela gestão do funil de vendas; 
desenvolver sua rede digital de captação, gerando 
novos leads, através de eventos, lives, publicações de 
conteúdo, e-books, cursos livres e webinar; atender 
com foco na experiência do aluno/candidato.  

Com experiência, 
possuir CNH B  

1 

 

Ensino Médio 

*M/F 

5963732 
PEDREIRO Construção civil.  

Com experiência 6 Alfabetizado *M/F 

5964894 

 
VENDEDOR EXTERNO 

 
Venda de sistema de energia solar.  

Conhecimento na 
função. 
Possuir CNH A/B  

2 
Ensino Médio M/F 

5966480 

 
 

ELETRICISTA 

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

Com experiência, 
possuir CNH B  

1 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 
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ESTETICISTA ANIMAL Higienização de animais.  Conhecimento na 

função 
1 Ensino 

Fundamental 
M/F 

5966674 

 
REPOSITOR 

Organiza, repõe, conserva e precifica os produtos de 
um estabelecimento. Sua tarefa também é controlar os 
níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais 
necessários. 

Conhecimento na 
função. 
Possuir CNH A/B  

3 

 

Ensino Médio 

M/F* 

5966992 

 
MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA 

Faz a transferência de pacientes com ambulância 
simples e UTI seguindo as rotas, assim como a 
manutenção e organização do veículo. 

Com experiência. 
Possuir CNH D e 
Curso de veículo de 
emergência 

1 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

5966920 

 
TÉCNICO DE  

LABORATÓRIO QUÍMICO 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Executar ensaios físico-químicos: coletar 
amostras; utilizar normas técnicas; preparar reagentes; 
utilizar instrumentos de medição e controle; preparar 
amostras; registrar resultados de análises. 
 

Com experiência 1 

 

Nível Técnico 

M/F 

5969205 

 
 

ATENDENTE 

 
Atua com atendimento ao cliente, recepciona e 
apresenta os produtos.  

Primeiro emprego  1 

Ensino Médio M/F 
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CHAPISTA Responsável por manusear a chapa, realizando a 

montagem e o preparo de lanches. Primeiro emprego  1 
Ensino Médio *M/F 

5969252 
 

AUXILIAR DE COZINHA 
 
Auxilia no preparo das refeições, sobremesas, lanches. Primeiro emprego   1 

Ensino Médio M/F 

5969301 

 
OFFICE BOY 

Executa serviços da rotina administrativa, envolvendo 
recepção e distribuição de correspondências e 
documentos, confecção de cópias e serviços externos. 

Conhecimento na 
função. 
Possuir CNH A/B  

1 

 

Ensino Médio 

*M/F 

 

5969259 

 
FISCAL DE LOTEAMENTO 

Fiscalizar o cumprimento do código de postura 
municipal, elabora relatório de fiscalização, orienta as 
pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento de 
legislação.  

Conhecimento na 
função. 
Possuir CNH A/B  

1 

Ensino Médio *M/F 

 

5969174 

 
 

OPERADOR DE MUNCK 

Realizar o transporte de materiais dentro de um 
mesmo município ou até em viagens para outras 
localidades, fazer o transporte de objetos, solicitados 
previamente por seu superior, fazer a manutenção do 
veículo, como verificação do nível de óleo, combustível, 
calibragem dos pneus. 

Com experiência, 
possuir CNH D 

2 

Ensino Médio *M/F 
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MOTORISTA 3X4 

Manusear carga com segurança, manter-se atualizado 
sobre a legislação de trânsito, trajar-se 
adequadamente, conferir roteiro, operar veículo com 
plataforma, posicionar veículo para carga e descarga.  

Com experiência, 
possuir CNH D  

1 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

5969264 

 
ENCARREGADO MECÂNICA 

DIESEL 

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. 

Com experiência, 
possuir CNH B  

1 

Ensino Médio *M/F 

5969408 

 
 

ENCANADOR HIDRÁULICO 

Realiza os projetos de instalações de tubulações, define 
traçados e dimensiona tubulações; especifica, 
quantifica e inspeciona materiais; prepara locais para 
instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações. 
Faz testes operacionais de pressão de fluidos e testes 
de estanqueidade (sem vazamentos). 

Com experiência 4 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

5969380 

 
 

MECÂNICO DE 
REFRIGERAÇÃO 

 
Faz a manutenção preventiva e corretiva de instalações 
e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e 
ar-condicionado. Realiza teste, lubrificação e regulagem 
nos sistemas de refrigeração e climatização. 

Com experiência 2 

Ensino Médio *M/F 
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PINTOR INDUSTRIAL 

Realiza várias atividades, incluindo lavagem, 
aparelhamento básico, preparação de tintas, pintura, 
manutenção geral, etc. em peças, aço, alumínio e 
equipamentos. 

Com experiência 3 

Ensino Médio M/F 

5969263 

 
SINALEIRO 

Orienta o operador do guindaste com sinais específicos 
ou com auxílio de rádios comunicadores para 
movimentação de cargas, controlando peso e condição 
de amarrações, alça e trava de fechamento. 

Com experiência 13 

Ensino 
Fundamental 

M/F 

5969309 

 
 

CALDEIREIRO 

Trabalha com recipientes de chapas de aço, como 
tanques, reservatórios e caldeiras. É responsável por 
planejar e traçar as peças que serão utilizadas para 
confecção dos recipientes. Também cria esquemas de 
montagem utilizando desenho técnico. 

Com experiência 40 

Ensino Médio M/F 

5969318 

 
 

MONTADOR DE ANDAIME 

Tem sob sua responsabilidade construir e desmontar 
andaimes para obras de construção civil. Atua na 
limpeza e lubrificação de formas metálicas e seleção de 
materiais. 

Com experiência  80 

Ensino Médio *M/F 

5969368 

 
ELETRICISTA 

Montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e 
equipamentos elétricos. Com experiência 30 

Ensino Médio M/F 
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TÉCNICO ELETRICISTA 

Faz atividades técnicas para a execução de projetos de 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
entre outros equipamentos elétricos e eletrônicos. 
Auxilia no desenvolvimento de equipamentos e suas 
aplicações, prepara especificações, desenhos, técnicas 
de execução, recursos necessários e outros requisitos, 
construção, montagem, funcionamento e manutenção. 

Com experiência  8 

 

Nível Técnico 

M/F 

5969346 

 
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; compõe equipes, distribui tarefas e 
acompanha a realização das mesmas, controla 
estoques de materiais, bem como resíduos e 
desperdícios. 

Com experiência 10 

Ensino Médio M/F 

5969467 

 
 

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. 

Com experiência  9 

Ensino Médio M/F 
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MECÂNCIO MONTADOR 

Atua na montagem e desmontagem de máquinas 
industriais, operação de instrumentos de medição 
mecânica e ajuste de peças. Realiza a expedição e 
instalação dos equipamentos, manutenção corretiva de 
maquinários, usinagem, hidráulica, pneumática, elétrica 
e caldeiraria. 
 

Com experiência 100 

Ensino Médio M/F 

5969480 

 
 

AJUDANTE DE MONTAGEM 
MECÂNICA 

Efetua consertos mecânicos ou elétricos, faz a troca de 
óleo e limpeza de motores. Lava as peças e outros 
componentes de motores e equipamentos. Auxilia na 
desmontagem e montagem de motores e máquinas. 
Executa outros serviços auxiliares de manutenção, 
operando equipamentos simples. 
 

Com experiência 90 

Ensino Médio M/F 

5969429 

 
AJUDANTE DE MONTAGEM 

ELÉTRICA 

Auxiliar na montagem de instalações elétricas de 
residências, fábricas e outros estabelecimentos, e de 
embarcações, aviões, automóveis e outros veículos 
automotores. Auxiliar na instalação e manutenção de 
redes elétricas. Transportar equipamentos e 
ferramentas necessários à execução dos trabalhos. 

Com experiência  30 

Ensino Médio M/F 
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ENCARREGADO DE 
ANDAIME 

Coordenar as atividades de montagem e desmontagem 
de andaimes, distribuindo e acompanhando o 
desenvolvimento das tarefas dos subordinados, desde a 
implantação física até a retirada do canteiro de obras, 
instruindo mestres e oficiais sobre os procedimentos e 
normas a serem adotados, orientando-os 
tecnicamente. 

Com experiência 10 

Ensino Médio M/F 

5969439 

 
 

MOTORISTA CARRO LEVE 

Diariamente, dirige veículos leves fazendo o transporte 
de funcionários e cargas entre as diversas unidades de 
trabalho: recebe a programação do período, acomoda 
os passageiros e acondiciona a carga a ser transportada 
e circula pelo roteiro estabelecido zelando pela 
segurança e integridade das pessoas. 
 

Com experiência, 
possuir CNH B  

4 

Ensino Médio M/F 

5969453 

 
 

SOLDADOR DE 
MANUTENÇÃO 

Reportando-se ao supervisor de Manutenção une e 
corta peças metálicas usando máquinas e processos de 
soldagem e corte elétrico ou oxi-acetilênica, como: TIG, 
MIG, MAG, oxigas, arco submerso, brasagem, plasma e 
outros para a manutenção corretiva ou preventiva de 
máquinas, superfícies, tubulações, etc. 
 

Com experiência 2 

Ensino Médio M/F 
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SOLDADOR RX 

Faz corte de peças metálicas, solda em aço carbono e 
aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando 
processos de soldagem e corte, como: eletrodo 
revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, 
brasagem e plasma. 

Com experiência  10 

Ensino Médio M/F 

5969453 

 
 

SOLDADOR MIG/MAG 

As funções incluem: realizar cortes de peças metálicas, 
soldas diversas em aço carbono e inox, chapas e 
equipamentos, além de furos. Os processos de 
soldagem utilizados são com eletrodo revestido,  
oxigás, arco-submerso, brasagem e plasma. 

Com experiência 10 

Ensino 
Fundamental 

M/F 

5969453 

 
 

SOLDADOR TIG 

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 e corte e peças a serem soldadas. 

Com experiência  6 

Ensino 
Fundamental 

M/F 

5969504 

MOTORISTA OPERADOR DE 
MUNCK 

O profissional especialista em transporte. Sua função é 
dirigir o caminhão, e atender clientes em locais 
específicos, é de sua responsabilidade manusear o 
caminhão e o processo do uso de aparelho. 

Com experiência, 
possuir CNH D e 
Curso de Munck  

8 

Ensino Médio M/F 
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5969493 

 
 
 

MOTORISTA DE ÔNIBUS 

 
 
Motorista de ônibus urbano, possuir curso de 
transporte de passageiros.  Com experiência, 

possuir CNH D 
60 

 

Ensino médio 

M/F 


