CONCURSO PÚBLICO – Edital Nº 001/2012/CDP -TABELA DE CARGOS

NÍVEL MÉDIO

Nº CARGO

REQUISITOS

ATIVIDADES

N° DE VAGAS SALÁRIO

01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

certificado, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de ensino médio,
expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.

Executar tarefas, de média complexidade, de natureza
administrativa, relativas a controle, digitação de documentos em
geral, arquivamento, elaboração de relatórios e outras atividades
inerentes ao cargo, nas áreas de pessoal, recursos humanos,
compras, financeira, patrimonial, serviços gerais, contabilidade,
secretaria, operacional e demais áreas da Companhia.

Cadastro de
reserva Belém, Vila
do Conde/
Barcarena e
Santarém

R$ 1.047,58

certificado, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de ensino médio,
expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação,
acrescido de certificado,
devidamente registrado, de
conclusão de curso
específico na área de
Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho e estar em dia com
as obrigações legais junto
ao órgão de classe.

prestar primeiros socorros; providenciar e acompanhar a remoção
de pacientes acidentados ou doentes ao hospital ou a sua
residência; registrar os acidentes ocorridos, realizando
levantamento mensal, para fins estatísticos; ministrar os
medicamentos prescritos, por via oral, intramuscular,
endovenosa, subcutânea, cutânea e intradérmica, utilizando
instrumental esterilizado; fazer curativos em pacientes portadores
de ferimentos, desinfetando o local afetado, aplicando pomadas e
medicamentos, segundo prescrição médica; preparar pacientes
para consultas e exames, pesando, verificando pressão arterial e
temperatura e colocando-os em posição para exame, quando
necessário; anotar nos prontuários todos os cuidados e serviços
prestados aos pacientes; aplicar raios ultravioleta e infravermelho,
de acordo com a prescrição médica; fazer nebulização em
pacientes; preparar materiais e instrumentais cirúrgicos, lavando

Cadastro de
reserva (Vila
do Conde/
Barcarena,
Belém e
Santarém)

R$ 1.244,99

02

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO
TRABALHO I

esterilizando, empacotando-os e etiquetando-os; aplicar vacinas
diversas, como Sabin, Tríplice, antivariólica, antitífica e outras;
atender às solicitações de medicamentos autorizadas pelo médico
do trabalho;controlar o consumo de medicamentos, solicitando
seu ressuprimento; orientar e acompanhar os serviços de
higienização do consultório; separar e preparar rol de roupas
utilizada no consultório e na sala de curativo, providenciando sua
remessa para alavanderia; participar das reuniões da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); executar todos os
demais trabalhos atinentes e correlatos ao cargo, ou que possam
surgir no decorrer dos serviços.

03 CONFERENTE DE CAPATAZIA I

conferir e controlar as mercadorias movimentadas no porto,
acompanhando o recebimento ou a entrega para os armazéns,
pátios, veículos, terminais e reservatórios, utilizando-se de
coletores de dados para a alimentação do Sistema de Controle em
Administração Portuária; coordenar e supervisionar a arrumação
de mercadoria a ser armazenada; apurar divergências entre a
carga manifestada e a descarregada; prestar informações
necessárias à emissão de faturas relativas aos serviços prestados
aos usuários; auxiliar, quando necessário, no desenvolvimento das
certificado, devidamente
registrado, de Conclusão de atividades administrativas nos armazéns; desenvolver as
atividades próprias do cargo, em casos excepcionais, fora da área
curso de nível médio,
fornecido por instituição de portuária; coibir a interferência de pessoas estranhas à
administração portuária nos serviços que lhe estão afetos; receber
ensino reconhecida pelo
a documentação apresentada pelos despachantes, exportadores,
Ministério da Educação.
carreteiros ou pessoas credenciadas; conferir os dados
apresentados na Autorização de Entrada – AE, na nota fiscal e, se
for o caso, no ticket de pesagem; utilizar os coletores de dados
para a verificação da situação das autorizações de entradas com o
intuito de gerar e imprimir etiquetas de cada lote de mercadorias,
separando as etiquetas impressas, colocando-as uma no lote de
mercadorias, outra na Autorização de Entrada e endereçamento
da carga, para facilitar o monitoramento da operação; gerar
autorização de saída de carga, assim como efetuar os demais

Cadastro
reserva (Vila
do Conde/
Barcarena,
Belém e
Santarém)

R$ 1.167,90

procedimentos necessários à efetivação; processar o recebimento
e saída de cargas soltas e de contêineres, conferindo suas
quantidades, seus selos, sua localização, seu registro e demais
demandas; participar das vistorias realizadas pelas autoridades
alfandegárias e órgãos intervenientes; executar serviço de
pesagem de carga em balança; apoiar a Administração com
relação fiscalização do uso de EPI(s) de todos os usuários internos
a área do porto, assim como, as demandas de meio ambiente;
conferência documental antes, durante e após o embarque, com
intuito de fechamento do processo; análise física e conferência
documental das cargas entradas no porto; tomar as providências
devidas a quaisquer divergências nas cargas entradas, seus lacres,
invólucros, etc.; executar todos os demais trabalhos atinentes e
correlatos ao cargo ou que possam surgir no decorrer dos
serviços.

04 FIEL DE ARMAZÉM I

Supervisionar as operações de armazenamento e de entrega de
cargas movimentada pelo porto; acompanhar as vistorias
efetuadas nas mercadorias depositadas nos armazéns e nas cargas
avariadas, verificando a separação e a pesagem, e lavrando o
respectivo termo; orientar a distribuição das cargas nos locais de
armazenagem, de modo a facilitar a sua identificação e
transporte; controlar o cumprimento da programação de
Diploma, devidamente
registrado, de conclusão do atendimento dos serviços e dos prazos de armazenagem das
cargas; fiscalizar a documentação referente ao embarque de
nível médio, fornecido por
mercadorias em trânsito, armazenadas e/ou depositadas para
instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério posterior desembarque; fornecer ao setor competente os dados
necessários a cobrança dos serviços prestados; acompanhar a
da Educação.
conferência de mercadorias a desembaraço pela Delegacia da
Receita Federal; acompanhar a Receita Federal na fiscalização de
documentos e/ou de cargas a serem importadas/exportadas;
fornecer aos agentes de empresas de navegação os recibos
relativos às mercadorias embarcadas e descarregadas; fiscalizar os
serviços de: lançamentos e anotações em documentos de controle
de cargas; desembaraço aduaneiro das Declarações de

01 vaga
Santarém e
Cadastro
reserva (Vila
do Conde/
Barcarena,
Belém)

R$ 1.513,76

Importação; controle e designação de pessoal para operação;
manter atualizados todos os controles de entrada e saída de
cargas; realizar leitura e análise de documentos pertinentes à
operação; autorizar embarque/descarga das cargas liberadas;
alimentar/informar sistemas de controle da Receita Federal e da
Companhia; atender as solicitações oriundas dos órgãos de
fiscalização que atuam nos portos organizados; executar todos os
demais trabalhos atinentes e correlatos ao cargo, ou que possam
surgir no decorrer dos serviços.

05

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO I

certificado, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de ensino médio
(antigo segundo grau),
expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação,
acrescido de certificado,
devidamente registrado, de
conclusão de curso
específico de Técnico de
Segurança do Trabalho,
devidamente registrado no
Ministério do Trabalho e
Emprego.

inspecionar as áreas, as instalações e os equipamentos,
observando as condições de segurança para determinar fatores e
riscos de acidentes; recomendar, fiscalizar e controlar a
distribuição e a utilização dos equipamentos de proteção
individual; instruir os empregados sobre normas de segurança
combate a incêndio e demais medidas de prevenção de acidentes,
ministrando palestras e treinamentos; investigar acidentes,
examinando as condições da ocorrência, para identificar suas
causas e propor as providências cabíveis; inspecionar os postos de
combate a incêndio e recomendar a manutenção, a substituição, a
modificação e a atualização de todo material de combate ao fogo,
mantendo-o em condições de pronta utilização; realizar
levantamentos para identificação de áreas de risco,
recomendando as medidas preventivas necessárias; orientar a
descontaminação do ambiente de trabalho, veículos,
embarcações e aparelhos utilizados no manuseio de produtos
insalubres; supervisionar as operações de expurgo, limpeza e
descontaminação de células nos silos, a fim de liberar as áreas de
gases tóxicos, explosivos e carburentes; fiscalizar as condições de
higiene apresentadas em cantinas sediadas na faixa portuária,
comunicando as irregularidades constatadas; executar croquis de
instalações de combate a incêndio em edifícios ou dependências;
recomendar a instalação de equipamentos de combate a incêndio
nos locais apropriados; averiguar os relatórios de acidentes, com a
finalidade de alterar procedimentos inseguros ou convocar

Cadastro
reserva –
Belém, Vila
do Conde/
Barcarena e
Santarém.

R$ 1.364,19

empregados envolvidos para orientá-los quanto às medidas de
prevenção de acidentes; preparar avisos e cartazes ilustrativos
para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes;
manter contatos com o serviço médico e social da Empresa ou de
outra instituição, para facilitar o atendimento necessário aos
acidentados; recomendar e colaborar na elaboração de normas
e/ou instruções referentes à proteção e segurança do trabalho;
auxiliar na confecção de estatísticas de acidentes; comparecer às
reuniões das CIPA’S, na qualidade de membro efetivo,
apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de
segurança propostas para aperfeiçoar os sistemas existentes;
executar todos os demais trabalhos atinentes e correlatos ao
cargo, ou que possam surgir no decorrer dos serviços.

NÍVEL SUPERIOR

Nº CARGO

REQUISITOS

ATIVIDADES

N° DE VAGAS SALÁRIO

01 ADMINISTRADOR I

diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível
superior em Administração,
fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação,
registro no conselho de
classe correspondente e
estar em dia com as
obrigações legais junto
aquele órgão.

Realizar, sob supervisão direta, levantamento de dados, pesquisas
e análises, a fim de elaborar projetos e planos de ação nas áreas
de Administração de Recursos Humanos, Treinamento e
Desenvolvimento, Administração Financeira, Administração de
Material e/ou outras áreas próprias da profissão; colaborar nas
atividades de avaliação de desempenho, recrutamento, seleção e Cadastro de
reserva –
desenvolvimento de pessoal; participar da execução das
atividades ligadas à classificação, análise, especificação e avaliação Belém.
de cargos; realizar, sob supervisão pesquisas salariais; participar
de estudos e pesquisas da atividade orçamentária; estudar e
propor métodos de simplificação e racionalização de rotinas de
trabalho; assistir nas análises e cálculos para a determinação das
necessidades de mão de obra, materiais e equipamentos; elaborar

R$ 2.142,12

especificações e participar da padronização de material; emitir
pareceres sobre assuntos relacionados com o seu campo de
atividades, analisando relatórios, normas, regulamentos e outros
instrumentos pertinentes; participar das atividades de auditoria
nas áreas de Pessoal, Material e Patrimônio; desempenhar na
forma da lei que regulamenta a profissão, outras tarefas de
natureza similar.

02 ADVOGADO l

diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível
superior em Direito,
fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação,
registro no conselho de
classe correspondente e
estar em dia com as
obrigações legais junto
aquele órgão.

03 ANALISTA DE SISTEMA I

diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível
superior em Ciência da
Computação, Tecnólogo em
Processamento de Dados,
Sistema de Informação e
áreas afins, fornecido por
instituição de ensino
superior reconhecida pelo
Ministério da Educação
(MEC).

elaborar, sob supervisão direta, normas, instruções e editais sobre
assuntos que envolvam técnicas jurídicas, dentro da sua área
específica de atuação; redigir documentos jurídicos simples,
pareceres, minutas e informações em assuntos referentes à
Direito Administrativo, Civil, Constitucional, Tributário, Comercial
e Trabalhista aplicando a legislação, a forma e a terminologia
02 vagas adequada ao assunto em questão; acompanhar, junto aos órgãos
Belém.
judiciários e repartições públicas em geral, os processos que a CDP
esteja movendo ou sendo citada; emitir pareceres; minutar
instrumentos, contratos, termos de ajustes, aditivos, bem como
os demais instrumentos legais que abranjam interesses bilaterais;
executar todos os demais trabalhos atinentes e correlatos ao
cargo ou que possam surgir no decorrer do serviço.

R$ 2.142,12

projetar e definir tecnologia, topologia e configuração de rede de
computadores e sistemas de comunicação; avaliar, especificar,
dimensionar e valorar recursos e serviços de comunicação de
dados; elaborar procedimentos para instalação, customização e
manutenção dos recursos de rede;analisar problemas no
01 vaga ambiente operacional de rede e definir procedimentos para
Belém.
correção; analisar a utilização e o desempenho das redes de
computadores e sistemas de comunicação, implementar ações de
melhoria e planejar a evolução da rede; prestar suporte técnico e
consultoria quanto à aquisição, à implantação e ao uso adequado
dos recursos de rede; prospectar, analisar e implementar novas
ferramentas e recursos de rede; viabilizar a instalação de novos

R$ 2.142,12

serviços e aplicações em ambiente operacional de rede;
desenvolver e customizar soluções para administração,
gerenciamento e disponibilização de serviços de rede; definir e
implementar os procedimentos de segurança do ambiente de
rede; e prestar suporte técnico e consultoria, relativos à
segurança dos serviços de rede; analisar e diagnosticar as
necessidades de informação dos clientes e propor alternativas de
solução técnica e estratégia de desenvolvimento; elicitar
requisitos e criar modelos de uso e de testes de sistemas; elaborar
projeto lógico e físico de dados e de sistemas; definir a arquitetura
de softwares e de sistemas; especificar unidades de
implementação de software; homologar o sistema junto ao
cliente; implantar sistemas; elaborar documentação relativa às
etapas de desenvolvimento de sistemas; planejar, elaborar e
ministrar treinamentos relativos a sistemas de informação,
ferramentas de acesso e manipulação de dados; selecionar,
implementar e internalizar novas tecnologias de desenvolvimento;
prestar assessoramento técnico no que se refere a prazos,
recursos e alternativas de desenvolvimento de sistemas;
especificar a manutenção de softwares e de sistemas;
acompanhar e avaliar o desempenho dos sistemas implantados e
definir medidas corretivas; planejar e administrar componentes
reusáveis e repositórios; certificar e inspecionar modelos e
códigos de sistemas; elaborar e gerenciar projetos de sistemas e
software; executar todos os demais trabalhos atinentes e
correlatos ao cargo ou que possam surgir no decorrer do serviço.

04 ARQUITETO I

diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível
superior em Arquitetura e
Urbanismo, fornecido por
instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério
da Educação, registro no

realizar, sob supervisão direta, projetos arquitetônicos de obras
civis e de instalações relativamente simples; orientar a execução
de desenhos arquitetônicos, no que diz respeito à estética e ao
Cadastro
aproveitamento de espaço; efetuar avaliações, vistorias, perícias e Reserva –
levantamentos de obras; atender às solicitações dos diversos
Belém .
órgãos da empresa para orientação na estética e no
aproveitamento do espaço físico; emitir pareceres em matéria
relativamente simples de sua especialidade; elaborar relatórios de

R$ 2.142,12

conselho de classe
correspondente e estar em
dia com as obrigações legais
junto aquele órgão.

execução de obras arquitetônicas e urbanistas; desempenhar,
fiscalizar, dirigir e executar obras e serviços técnicos de
arquitetura; elaborar: estudos, análises e orçamentos de
construção; cronogramas e relatórios de execução de obras
arquitetônicas e urbanísticas; executar todos os demais trabalhos
atinentes e correlatos ao cargo ou que possam surgir no decorrer
do serviço.

05 ASSISTENTE SOCIAL I

elaborar, sob supervisão direta, planos de ação rotineiros, na área
de Assistência Social; propor medidas, no âmbito do bem-estar
social e desenvolvimento pessoal, para beneficiar os empregados;
implantar programas de Assistência Social, executando todas as
medidas pertinentes ao seu funcionamento; efetuar
diploma, devidamente
levantamentos e avaliações sócio-econômicas dos empregados
registrado, de conclusão de para a concessão de benefícios; realizar entrevistas, estudos de
curso de graduação de nível casos e participar do tratamento psicossocial de empregados com
superior em Serviço Social, as seguintes deficiências: problemas familiares, desavenças
fornecido por instituição de conjugais, dificuldades de relacionamento casal/filhos, orientação
Cadastro
econômica e pensão alimentícia, problemas de saúde, doenças
ensino reconhecida pelo
Reserva –
Ministério da Educação,
mentais, emocionais e cardiológicas, alcoolismo e acidentes de
Belém .
trabalho; elaborar relatórios sobre os trabalhos executados;
registro no conselho de
supervisionar a execução de convênios com médicos, hospitais,
classe correspondente e
estar em dia com as
farmácias, óticas e outros; atender e orientar familiares de
obrigações legais junto
empregados falecidos, orientando-os no que se refere a pecúlios,
benefícios, seguro, pensões e outros; participar como instrutor de
aquele órgão.
treinamento, em colaboração com a área de Desenvolvimento de
Pessoal; assessorar a CIPA, fornecendo informações sobre o perfil
psicossocial de empregados propensos a acidentes; executar
todos os demais trabalhos atinentes e correlatos ao cargo ou que
possam surgir no decorrer do serviço.

R$ 1.770,24

06 BIÓLOGO I

diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível
superior, bacharelado em

R$ 2.142,12

No exercício de suas atribuições e funções específicas, deverá
supervisionar, orientar, planejar, desenvolver, fiscalizar,
coordenar e executar, conforme sua categoria profissional, os
serviços, estudos, pesquisas, projetos e análises para o

Cadastro
reserva
(Belém, Vila

Biologia, fornecido por
desenvolvimento e melhoramento das atividades da área de
instituição de ensino
atuação.
reconhecida pelo Ministério
da Educação, registro no
conselho de classe
correspondente e estar em
dia com as obrigações legais
junto aquele órgão.

07 CONTADOR I

diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível
superior em Ciências
Contábeis, fornecido por
instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério
da Educação, registro no
conselho de classe
correspondente e estar em
dia com as obrigações legais
junto aquele órgão, com
base na legislação em vigor.

do Conde/
Barcarena e
Santarém)

efetuar a classificação e a escrituração dos fatos patrimoniais e
suas variações, por quaisquer métodos, técnicas ou processos,
inclusive computação eletrônica; realizar o controle de
formalização guarda, manutenção de lucros e outros meios de
registros contábeis, bem como dos documentos relativos à vida
patrimonial; realizar a elaboração e a revisão de balancetes e
demonstrações de movimento por conta ou grupo de contas, de
forma analítica e sintética; efetuar o levantamento e a elaboração
de balanços para quaisquer finalidades, tais como: patrimoniais,
de resultados, de origem e aplicação, de fundos, financeiros e
01 vaga outros (nos termos da Lei n.º 6.404/76); analisar balanços,
Belém.
comportamento das receitas, de desempenho, determinação de
capacidade econômico-financeira, bem como estudo sobre a
destinação do resultado; efetuar a conciliação de contas,
composição de saldos, organização dos processos de prestação de
contas; realizar o preenchimento e a remessa de informativos
eletrônicos, obrigatórios e/ou acessórios, tais como: Declaração

R$ 2.142,12

de Ajustes Anual – DIPS, DACON e PERDCOMP; participar de
auditorias de natureza contábil, financeira e/ou outras afins;
executar todos os demais trabalhos atinentes e correlatos ao
cargo ou que possam surgir no decorrer do serviço.

08

ENGENHEIRO I – NA ÁREA
AMBIENTAL

Diploma, devidamente
Atuar no planejamento das atividades inerentes a Gerência
registrado, de conclusão de Ambiental da CDP; atuar na implantação de planos, programas e
curso de graduação de nível projetos da CDP em interface com a área ambiental; realizar

Cadastro
reserva
(Belém, Vila

R$ 2.142,12

09

ENGENHEIRO I – NA MODALIDADE
CIVIL

superior em Engenharia
Ambiental, Engenharia
Sanitária e Ambiental ou
Engenharia Sanitária,
fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação e
registro no conselho de
classe correspondente.

vistorias técnicas, identificar desconformidades e propor medidas do Conde/
mitigadoras para os impactos ambientais identificados; monitorar
Barcarena e
as condições ambientais, sanitárias e fito-sanitárias dos portos e
terminais; fiscalizar e acompanhar obras e serviços com interface Santarém.)
na área ambiental realizados por pessoal próprio ou por empresa
contratada; fiscalizar áreas arrendadas pela CDP para verificação
do cumprimento pelos arrendatários da legislação ambiental,
sanitária e fito-sanitária; fiscalizar a legalização ambiental e
sanitária das empresas prestadoras de serviços nos portos e
terminais administrados pela CDP; elaborar, manter e atualizar
bancos de dados referentes aos monitoramentos realizados pela
CDP em suas unidades portuárias; emitir relatórios e pareceres
sobre temáticas inerentes a sua área de atuação; elaborar ou
auxiliar na elaboração do relatório anual de atividades ambientais
das unidades portuárias administradas pela CDP; supervisionar e
criar procedimentos com interface na área ambiental para as
unidades portuárias administradas pela CDP; acompanhar as
ações de emergência que comprometam o meio ambiente;
prestar assessoria técnica aos membros da Gerência Ambiental, as
administrações dos portos e terminais; participar, quando
requisitado, de eventos pertinentes a sua área de atuação;
desempenhar na forma da lei que regulamenta a profissão, outras
tarefas de natureza similar e que seja inerente a área de atuação.

diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível
superior em Engenharia
Civil, fornecido por
instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério
da Educação, registro no
conselho de classe
correspondente e estar em
dia com as obrigações legais

elaborar, sob supervisão, projetos de engenharia civil; participar
da programação, inspeção, controle e acompanhamento de obras
em portos, barragens, diques e vias navegáveis; participar da
elaboração de projetos para restauração e/ou construção de
muros, quebra-mares, espigões e demais estruturas marítimas de
proteção e abrigo; elaborar orçamentos e cronogramas
físicofinanceiros de obras; desenvolver, sob supervisão, estudos
hidráulicos e sedimentológicos em estuários, para fins de
construção de melhorias de portos no seu interior; elaborar, sob
supervisão, projetos de terminais especializados, complexos
portuários e vias navegáveis, inclusive seus sistemas operacionais

05 vagas
(Belém) e
Cadastro
Reserva (Vila
do Conde/
Barcarena).

R$ 2.142,12

junto aquele órgão.

e planos de expansão; estudar as condições de operação de
terminais especializados, complexos portuários e vias navegáveis,
participando da elaboração de diagnósticos e de projetos de
melhorias nos diversos sistemas operacionais; acompanhar a
programação e o andamento das operações portuárias;
acompanhar as atividades de exploração de portos e vias
navegáveis, inclusive seu aspecto comercial e custos operacionais;
participar da definição de características operacionais de
equipamentos e instalações fixas, assim como da elaboração dos
respectivos projetos de engenharia; arrendamento e locação de
áreas, equipamentos e instalações fixas, assim como a aplicação
da mão-de-obra operacional; executar todos os demais trabalhos
atinentes e correlatos ao cargo ou que possam surgir no decorrer
do serviço.

Elaborar e executar projetos de engenharia elétrica; projetar
equipamentos e instalações preparando os desenhos e
especificações; acompanhar os trabalhos concernentes à
operação, conservação e reparo das instalações e equipamentos
diploma, devidamente
eletro-eletrônicos; elaborar manuais técnicos de utilização e
registrado, de conclusão de manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos; manter
curso de graduação de nível atualizados arquivos técnicos de equipamentos, acessórios e
superior em Engenharia
materiais; acompanhar e executar os trabalhos de inspeção e
Elétrica, fornecido por
levantamento de dados de sistemas elétricos instalados; testes de
ENGENHEIRO I – NA MODALIDADE DE instituição de ensino
materiais
de equipamentos elétricos, inclusive sistema de
10
ELETRICIDADE
reconhecida pelo Ministério automação e controle; teste de campo para funcionamento
da Educação, registro no
integrado de sistemas de potência, automação e controle; realizar
conselho de classe
manobras, chaveamentos e ligações em subestações, redes aéreas
correspondente e estar em e subterrâneas, cabines de medição e de equipamentos elétricos
dia com as obrigações legais em geral; revisão de equipamentos, aparelhos e instrumentos
junto aquele órgão.
eletro-eletrônicos; substituição, instalação e reparos em
componentes de equipamentos, aparelhos e instrumentos eletroeletrônicos; estudar, sugerir ou determinar modificações em
projetos, instalações ou equipamentos elétricos e eletrônicos;
definir características de equipamentos a serem utilizados na

1 vaga
(Belém) e
Cadastro
Reserva (Vila
do Conde/
Barcarena).

R$ 2.142,12

Companhia; especificar procedimentos para a aceitação de
equipamentos; acompanhar o desenvolvimento tecnológico no
ramo da engenharia elétrica e eletrônica; supervisionar e
coordenar os trabalhos de montagem, operação e manutenção
preventiva e corretiva das instalações e equipamentos eletroeletrônicos; garantir a instalação e funcionamento dos sistemas
elétricos de distribuição de energia elétrica conforme as normas
regulamentadoras do país; executar todos os demais
trabalhosatinentes e correlatos ao cargo ou que possam surgir no
decorrer do serviço.

11

ENGENHEIRO I – NA MODALIDADE
MECÂNICA

estudar requisitos operacionais para instalação de equipamentos
mecânicos;coordenar, supervisionar e acompanhar o
desenvolvimento das tarefas de seleção, fabricação, inspeção,
montagem operação e/ou manutenção de equipamentos
portuários e hidroviários; coordenar, elaborar e executar projetos
de desenvolvimento de equipamentos, bem como, projetos de
sistemas de manutenção portuária; analisar as necessidades de
diploma, devidamente
manutenção preventiva e/ou corretiva, métodos de trabalho e
registrado, de conclusão de outras exigências, com base em especificações técnicas; planejar,
curso de graduação de nível programar, organizar, controlar e elaborar projetos técnicos de
superior em Engenharia
Engenharia Mecânica; especificar equipamentos a serem
Mecânica, fornecido por
adquiridos e participar de licitação; orientar os trabalhos de
instituição de ensino
montagem, operação e manutenção preventiva e corretiva das
reconhecida pelo Ministério instalações e equipamentos mecânicos; desenvolver pesquisas
da Educação, e registro no
técnicocientíficas objetivando o aprimoramento das atividades
conselho de classe
ligadas à construção e exploração dos portos e vias navegáveis;
correspondente.
coordenar projetos de grande significação para a empresa,
relacionados com o seu campo de atividade; prestar
assessoramento técnico na execução de trabalhos de alta
relevância e responsabilidade, pertinentes à sua área de formação
ou experiência profissional; conduzir estudos e definir diretrizes,
planos, programas, metas e critérios de execução nos trabalhos
específicos, inerentes ao seu ramo de atividade; elaborar
programas de treinamento na sua área de atuação; redigir textos

01 vaga
(Belém) e
Cadastro
Reserva (Vila
do Conde/
Barcarena).

R$ 2.142,12

e relatórios técnicos bem como informar e dar pareceres em
processos que abordem assuntos complexos de sua especialidade;
elaborar termos de referência, orçamentos sintéticos e analíticos
(composições de preço unitário), cronogramas e demais peças
técnicas necessárias para a efetivação de um processo
licitatório;acompanhar e atuar junto aos órgãos intervenientes na
operação portuária e nos trabalhos técnicos relativos à área
portuária, com ênfase nos órgãos ambientais e de patrimônio;
auxiliar e acompanhar a elaboração de programas de saúde e
meio ambiente; avaliar e inspecionar equipamentos, máquinas e
tubulações de água, combustíveis e gases; executar todos os
demais trabalhos atinentes e correlatos ao cargo ou que possam
surgir no decorrer do serviço.

12

MÉDICO I - NA ÁREA DE MEDICINA
DO TRABALHO

inspecionar os locais de trabalhos, identificando e diagnosticando
o grau de insalubridade e/ou periculosidade; proceder vistoria e
análise dos locais em que forem constatados acidentes de
diploma, devidamente
registrado, de conclusão de trabalho; realizar trabalhos de prevenção contra doenças
curso de graduação de nível contagiosas, através de vacinação; emitir pareceres em assuntos
afetos à área de medicina do trabalho; planejar, programar e
superior em Medicina,
fornecido por instituição de executar planos de proteção à saúde dos empregados; estudar e
ensino superior reconhecida sugerir equipamentos de proteção individual, bem como orientar
sua aplicação; participar da elaboração e execução de programas
pelo Ministério da
Cadastro
de proteção à saúde dos empregados, analisando os riscos, as
Educação, acrescido do
reserva –
curso de especialização em condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e
outros, para obter a redução de absenteísmo e a melhor utilização Belém.
Medicina do Trabalho
da mão-de-obra; participar do planejamento e execução dos
reconhecido pelo MEC,
programas de treinamento das equipes de atendimento de
registro no conselho de
emergência, avaliando as necessidades e ministrando aulas, para
classe correspondente e
capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em
estar em dia com as
casos de acidentes graves e catástrofes; participar de inquéritos
obrigações legais junto
sanitários, levantamento de doenças profissionais, lesões
aquele órgão.
traumáticas e estudos epidemiológicos; participar de atividades
de prevenção de acidentes, comparecendo a reuniões e
assessorando em estudos e programas para reduzir as ocorrências

R$ 1.946,49

de acidentes do trabalho; participar dos programas de vacinação,
orientando a seleção da população trabalhadora e o tipo de
vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis;
participar de estudos das atividades realizadas pela empresa,
analisando as exigências psicossomáticas de cada atividade, para
elaboração das análises profissiográficas; participar da inspeção
das instalações destinadas ao bem-estar dos empregados; emitir
laudos e pareceres em assuntos de sua especialidade; avaliar,
juntamente com outros profissionais, as condições de segurança,
visitando periodicamente locais de trabalho para sugerir à Direção
da Empresa medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos
existentes; controlar e acompanhar tratamento de emergência
em casos de acidentes do trabalho ou alterações agudas da saúde,
orientando e/ou executando a terapêutica adequada para
prevenir consequências mais graves dos empregados; elaborar
laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais
e condições de insalubridade; exercer funções de assessoramento,
junto à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;
participar de reuniões de órgãos comunitários governamentais ou
privado, interessados na saúde e bem-estar dos empregados;
participar de Congressos médicos ou de Prevenção de Acidentes,
e divulgar pesquisas sobre saúde ocupacional representando a
empresa;avaliar os programas de assistência vigentes, sugerindo
modificações ditadas por fatores técnicos, estatísticos,
administrativos ou sociais; manter intercâmbio com as
autoridades governamentais e empresariais ligadas à medicina do
trabalho.

13 PSICÓLOGO I

diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível
superior em Psicologia,
fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida
pelo Ministério da

exercer atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho,
tais como: recrutamento, seleção, orientação, aconselhamento e
treinamento profissional, realizando a identificação e a análise de
funções, tarefas e operações típicas das ocupações, bem como
entrevistas, sondagem de aptidões de capacidade profissional,
acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal para

Cadastro
reserva –
Belém.

R$1.946,49

Educação, registro no
conselho de classe
correspondente e estar em
dia com as obrigações legais
junto aquele órgão.

assegurar à Empresa, ou onde quer que se dêem as relações
laborais, aquisição de pessoal dotado das habilidades necessárias
e ao indivíduo mais satisfação no trabalho; desempenhar
atividades relacionadas ao recrutamento, à seleção, à orientação
e ao treinamento, bem como análise de ocupações e
profissiográficas e acompanhamento de avaliação de desempenho
de pessoal, atuando em equipes multiprofissionais e aplicando os
métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho como
entrevistas, testes, provas, dinâmicas de grupo etc.; possibilitar a
identificação dos candidatos mais adequados ao desempenho da
função e subsidiar as decisões na área de recursos humanos, tais
como: promoção, movimentação de pessoal, incentivo,
remuneração de carreira, capacitação profissional e promover, em
conseqüência, a auto-realização no trabalho; participar de
programas e/ou atividades na área da saúde e segurança de
trabalho, subsidiando-os quanto a aspectos psicossociais para
proporcionar melhores condições ao trabalhador; atuar como
consultor interno/externo, participando do desenvolvimento das
organizações sociais para facilitar processos de grupos e de
intervenção psicossocial nos diferentes níveis hierárquicos de
estruturas formais; executar todos os demais trabalhos atinentes
e correlatos ao cargo ou que possamsurgir no decorrer do serviço.

