
 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, CARGA 
HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES. 

 
I – VAGAS POR LOTAÇÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 

EMPREGO PÚBLICO TOTAL DE VAGAS 
RESERVADAS 

P/PCD 
ANALISTA COMERCIAL 01 - 
ANALISTA CONTÁBIL 06 01 
ANALISTA EM GESTÃO AMBIENTAL 01 - 
ANALISTA EM INFORMÁTICA 03 01 
ANALISTA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL 01 - 
ANALISTA EM PCP 01 - 
ANALISTA EM RECURSOS HUMANOS 01 - 
ANALISTA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 01 - 
ANALISTA EM UTILIDADE E TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 01 - 
ANALISTA FINANCEIRO 01 - 
ENFERMEIRO DO TRABALHO 01 - 
MÉDICO DO TRABALHO 01 - 
ANALISTA EM QUALIDADE INDUSTRIAL 07 01 
ANALISTA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
- PARA O AGRESTE CENTRAL 
- PARA O AGRESTE MERIDIONAL 
- PARA O AGRESTE SETENTRIONAL 
- PARA A MATA NORTE 
- PARA A MATA SUL 
- PARA O SERTÃO DO ARARIPE 
- PARA O SERTÃO DO PAJEÚ 
- PARA A REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

 
02 
02 
01 
04 
01 
02 
02 
09 

 
01 
01 
- 
01 
- 
01 
01 
01 

FARMACÊUTICO INDUSTRIAL 09 01 
TÉCNICO COMERCIAL 03 01 
TÉCNICO CONTÁBIL 07 01 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 26 01 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E VENDAS 
- PARA O AGRESTE CENTRAL 
- PARA O AGRESTE MERIDIONAL 
- PARA O AGRESTE SETENTRIONAL 
- PARA A MATA NORTE 
- PARA A MATA SUL 
- PARA A REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 
- PARA O SERTÃO DO ARARIPE 
- PARA O SERTÃO DO PAJEÚ 
- PARA O SERTÃO CENTRAL 
- PARA O SERTÃO DO MOXOTÓ 

 
04 
02 
02 
02 
02 
18 
03 
03 
01 
01 

 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
- 
- 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 01 - 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 03 01 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 01 - 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL 04 01 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA INDUSTRIAL 03 01 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL 05 01 
TÉCNICO EM ÓPTICA 05 01 
TÉCNICO EM QUALIDADE INDUSTRIAL 21 01 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 03 01 
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TÉCNICO EM UTILIDADE DE CALDEIRA 04 01 
TÉCNICO EM UTILIDADE E TRATAMENTO DE EFLUENTES 05 01 
OPERADOR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 124 04 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 04 01 

TOTAL 315 35 
 
II – REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES. 
 

EMPREGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E 
REQUISITOS 

1. ANALISTA COMERCIAL 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 

Definir estratégias de projeto; pesquisar o quadro 
econômico, político, social e cultural; analisar 
mercado; vender produtos, cumprido as metas 
estabelecidas pela coordenação de vendas, junto 
aos clientes cadastrados e potenciais. Auxiliar na 
elaboração e monitoramento do planejamento 
comercial, ajustando-o às tendências e mudanças 
de mercado; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo, emitido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC. Registro no 
órgão de fiscalização profissional competente. 

2. ANALISTA CONTÁBIL 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ $ 1.787,45 

Executar atividades nas áreas contábil, fiscal, 
patrimonial e custos da empresa, além de outras 
atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC. Inscrição no conselho da classe. 

3. ANALISTA EMGESTÃO AMBIENTAL 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 
 

Gerenciar área ambiental do LAFEPE, fiscalizando 
o trabalho das empresas terceirizadas, 
gerenciadora de resíduos no LAFEPE, informar 
aos órgãos ambientais os relatórios anuais 
relacionados aos resíduos produzidos. 
Encaminhar as renovações de licenciamentos 
ambientais periodicamente e gerir a destinação 
dos resíduos sólidos e efluentes; outras atividades 
correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Engenharia 
Ambiental, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Inscrição no conselho da 
classe. 

4. ANALISTA EM INFORMÁTICA  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 
 
 
 
 
 
 

Gerenciar os riscos corporativos de segurança de 
informações do LAFEPE, prevenindo a 
vulnerabilidade em sistemas, servidores de dados, 
aplicativos e analise de riscos. Analisar, avaliar a 
viabilidade e desenvolver sistemas de 
informações, utilizando metodologia e 
procedimentos adequados para sua implantação, 
visando racionalizar e/ou automatizar processos e 
rotinas de trabalho dos diversos departamentos da 
empresa. Gerenciar a disseminação, integração e 
controle de qualidade dos dados, organizar, 
manter e auditar o armazenamento, administração 



 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

e acesso às bases de dados da informática de 
governo digital. 
Gerenciar e configurar os ativos de rede, 
administrando e interligando os ambientes de 
rede, prestando o suporte necessário aos usuários 
de rede; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo Ciências da 
Computação, Informática, Analise de Sistemas, 
Sistema de Informação ou Engenharia da 
Computação, em instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Registro no órgão de 
fiscalização profissional competente. 

5. ANALISTA EM MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA INDUSTRIAL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 

Executar serviços elétricos e eletrônicos, analisar 
propostas técnicas, instalar configurar e 
inspecionar sistemas e equipamentos, executar 
testes e ensaios. Projetar, planejar e especificar 
sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e 
elaborar sua documentação técnica; coordenar 
empreendimentos e estudar processos elétricos e 
eletrônicos; outras atividades correlatas. 
REQUISITO:  
Ensino Superior Completo em Engenharia 
Elétrica, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de 
Classe. 

6. ANALISTA EM PCP  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 
 
 
 
 
 

Planejar, controlar e programar a produção; 
controlar suprimentos (matéria-prima e outros 
insumos). Planejar a manutenção de máquinas e 
equipamentos. Tratar informações em registros de 
cadastros e relatórios e na redação de instruções 
de trabalho. Elaborar o planejamento e orçamento 
dos processos fabris (plano mestre de fabricação) 
para racionalizar e otimizar os objetivos 
estratégicos da empresa; analisar e desenvolver 
sistemáticas de trabalho, criando métodos que 
visem o seu aprimoramento. Executar atividades 
de planejamento e controle de produção, visando 
à racionalização dos recursos envolvidos no 
processo produtivo; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Engenharia de 
Produção, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Registro no órgão de 
fiscalização profissional competente. 

7. ANALISTA EM RECURSOS 
HUMANOS  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 

Participar da formulação e implementação de 
políticas e diretrizes de gestão de pessoal para as 
áreas de recrutamento, seleção, cargo, salários, 
avaliação de desempenho, assistência social, 
benefícios, etc., para promover o desenvolvimento 
pessoal, e profissional dos(as) colaboradores(as) 
de forma harmônica e integrada aos objetivos da 
empresa; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Psicologia, 
Administração, Pedagogia, Serviço Social ou 
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Ciências Sociais, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho da 
Classe. 

8. ANALISTA EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 
HORAS 
 VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 

Gerenciar atividades de segurança do trabalho e 
do meio ambiente, emitindo e divulgando 
documentos técnicos como relatórios, mapas de 
risco e contratos. Realizar avaliações técnicas nos 
postos de trabalho; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Engenharia ou 
Arquitetura, com especialização em engenharia de 
Segurança do Trabalho, emitido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. Registro no 
Conselho da Classe. 

9. ANALISTA EM UTILIDADE E 
TRATAMENTO DE EFLUENTES 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 
 

Supervisionar a operação da área de utilidades 
assim compreendida como captação e tratamento 
de água para fins farmacêuticos, tratamento de 
efluentes, geração de vapor e ar comprimido, de 
acordo com os padrões técnicos exigidos nos 
regulamentos em vigor e as boas práticas 
requeridas na indústria farmacêutica; outras 
atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Engenharia 
Química, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho da 
Classe. 

10. ANALISTA FINANCEIRO  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 

Elaborar planejamento e pagamento e 
recebimentos. Executar projetos de pesquisa 
econômica, de mercado, viabilidade econômica, 
participar de planejamento estratégico e curto e 
longo prazo; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Administração, 
Contabilidade ou Economia, emitido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC. Registro no 
órgão de fiscalização profissional competente. 

11. ENFERMEIRO DO TRABALHO 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 
 

Executar atividades relacionadas com o serviço de 
higiene, medicina e segurança do trabalho, 
integrando equipes de estudos, para propiciar a 
preservação da saúde e valorização do 
trabalhador; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Enfermagem, com 
especialização em Enfermagem do Trabalho, 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC. Registro no Conselho da Classe. 

12. MÉDICO DO TRABALHO 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 3.715,98 
 

Executar atividades relacionadas com o serviço de 
higiene, medicina e segurança do trabalho, 
integrando equipes de estudos, para propiciar a 
preservação da saúde e valorização do 
trabalhador; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Medicina, com 
especialização em Medicina do Trabalho, emitido 
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
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Registro no Conselho da Classe. 
13. ANALISTA EM QUALIDADE 
INDUSTRIAL 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 2.810,87 
 

Responsável por executar auditoria de qualidade, 
atividades relacionadas aos processos de 
validação, qualificação, monitoramento, 
normatização de documentos da qualidade e 
assuntos regulatórios. Trabalhar de acordo com 
normas e procedimentos técnicos de qualidade e 
demonstrar domínio de conhecimentos técnicos 
específicos da área. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Farmácia 
(Farmacêutico Industrial ou Generalista) emitido 
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Inscrição no Conselho da Classe. 

14. ANALISTA EM ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.787,45 

Responsável por planejar, coordenar a assistência 
farmacêutica, cuidar da prevenção dos 
medicamentos. 
Supervisionando e treinando equipes de trabalho; 
outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Farmácia emitido 
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Inscrição no Conselho da Classe. 

15. FARMACÊUTICO INDUSTRIAL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 2.810,87 
 
 
 

Profissional especializado para inspecionar, 
investigar e acompanhar todas as etapas de 
fabricação, monitorando o cumprimento das boas 
práticas de fabricação, identificando e eliminando 
fatores que possam afetar a qualidade dos 
produtos, com o propósito de garantir os 
documentos e registros da gestão da qualidade; 
outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Superior Completo em Farmácia Industrial 
ou Farmacêutico Generalista. Certificado de 
conclusão do ensino superior, emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Inscrição no conselho da Classe. 

1. TÉCNICO COMERCIAL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 

Planejar vendas especializadas, demonstrar 
produtos, realizar visitas aos clientes e concretizar 
vendas; Acompanhar clientes na pós-vendas; 
outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Médio Completo. Certificado de conclusão 
do ensino médio emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

2. TÉCNICO CONTÁBIL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 
 
 

Executar a contabilidade geral, operacionalizar a 
contabilidade de custos e efetuar contabilidade 
gerencial; conferir, protocolar e arquivar 
documentos diversos; registrar fatos contábeis, 
observando a classificação realizada de acordo 
com a sistemática adotada pela empresa; outras 
atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Médio/Técnico Completo. Certificado de 
conclusão do ensino técnico em contabilidade 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
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MEC. Registro no Conselho da classe. 
3. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 

Auxiliar nas atividades da rotina administrativa, 
financeira, fiscal e jurídica; auxiliar nas ações de 
recursos humanos e de departamento pessoal; 
auxiliar no setor de compras da empresa e de 
vendas; intercambiar mercadorias e serviços; 
auxiliar nas atividades do setor de almoxarifado e 
estoque; auxiliar nas atividades administrativas do 
setor de produção; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Médio Completo. Certificado de conclusão 
do ensino médio emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

4. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E 
VENDAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 

Profissional para executar atividades semi-
especializada auxiliando nas atividades de 
farmácia em geral, efetuando vendas de 
medicamentos, controle de estoque, elaborando 
relatórios gerenciais e outras atividades inerentes 
a farmácia; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Médio Completo. Certificado de conclusão 
do ensino médio emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

5. TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 

Profissional para executar atividades de inspeção 
para garantir a qualidade dos serviços e dos 
materiais utilizados em obras de construção civil, 
elaborando relatórios, laudos técnicos e boletins 
de medição; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Técnico Completo. Certificado de 
conclusão do ensino Técnico em Edificações, 
emitido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. Registro no 
Conselho da classe. 

6. TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO 
TRABALHO 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem 
executando atendimento de saúde junto aos 
colaboradores; realizar atividades administrativas, 
referentes à gestão de saúde ocupacional; outras 
atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Técnico Completo. Certificado de 
conclusão do ensino Técnico em Enfermagem do 
Trabalho, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho da 
classe. 

7. TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 

Profissional habilitado para dar suporte técnico 
aos usuários na área de informática, realizando 
manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Técnico em Informática. Certificado de 
conclusão de nível médio em Técnico em 
Informática, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Registro no órgão de 
fiscalização profissional competente. 

8. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO Planejar atividades do trabalho, operar sistemas 
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ELÉTRICA INDUSTRIAL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 

elétricos e eletrônicos, executar manutenção 
corretiva e preventiva em máquinas, 
equipamentos, instrumentos e instalações 
industriais, para assegurar-lhes condições de bom 
funcionamento; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Técnico em Eletrotécnica. Certificado de 
conclusão do ensino Técnico, emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Registro no órgão de fiscalização profissional 
competente. 

9. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 
HIDRAULICA INDUSTRIAL 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 

Operacionalizar projetos de Instalações de 
tubulações, definir traçados e dimensionar 
tubulações; especificar, quantificar e inspecionar 
materiais; preparar locais para instalações, 
realizar pré- montagem e instalar tubulações. 
Realizar testes operacionais de pressão de fluidos 
e testes de estanqueidade. Proteger instalações e 
fazer manutenções em equipamentos e 
acessórios. Utilizar os sistemas hidráulicos, 
pneumáticos e vapor; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Médio completo com Curso de Bombeiro 
Hidráulico, emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Registro no órgão de 
fiscalização profissional competente. 

10. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 
MECÂNICA INDUSTRIAL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 
 

Planejar atividades do trabalho, operar sistemas 
mecânicos, hidráulicos e pneumáticos e executar 
manutenção corretiva e preventiva, em máquinas, 
equipamentos, instrumentos e instalações 
industriais, para assegurar-lhes condições de bom 
funcionamento; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Técnico em Manutenção Mecânica. 
Certificado de conclusão do ensino Técnico, 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC. Registro no órgão de fiscalização 
profissional competente. 

11. TÉCNICO EM ÓPTICA  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 

Confeccionar lentes; adaptar e montar blocos 
oftálmicos para transformá-los em lentes e óculos, 
emitir laudos e pareceres técnicos; outras 
atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Técnico em Óptica. Certificado de 
conclusão do ensino Técnico, emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Registro no órgão de fiscalização profissional 
competente. 

12. TÉCNICO EM QUALIDADE 
INDUSTRIAL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 
 

Executar ensaios físicos, físico-químicos e 
microbiológicos, participar do desenvolvimento de 
produtos e processos; operar os equipamentos e 
instalações produtivas, em conformidade com 
normas de qualidade, de boas práticas de 
manufatura, de biossegurança e controle do meio-
ambiente. Interpretar e elaborar manuais. Ministrar 
programas de ações educativas e prestar 
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assistência técnica. Realizar testes e análises 
físico-químicas em matérias primas, produto em 
processo, produto acabado, empregando técnicas, 
critérios e aparelhagem específica, para manter a 
qualidade dos produtos, determinar propriedades 
e conveniência de sua aplicação; outras atividades 
correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Técnico em Química. Certificado de 
conclusão do ensino Técnico, emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Registro no conselho da classe. 

13. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 
 

Elaborar e implementar política de saúde e 
segurança no trabalho (SST); realizar o 
acompanhamento e avaliação nas áreas; 
identificar variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. 
Desenvolver ações educativas na área de saúde e 
segurança no trabalho; participar de perícias e 
fiscalizações e integrar processos de negociação. 
Participar da adoção de tecnologias e processos 
de trabalho; gerenciar documentação de SST; 
investigar, analisar acidentes e recomendar 
medidas de prevenção e controle. Orientar e 
coordenar o sistema de segurança do trabalho, 
investigar e analisar riscos e causas de acidente, 
analisar esquemas de prevenção para garantir a 
integridade física do pessoal e dos bens de 
empresa; e as atividades de prevenção e combate 
a incêndios; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Técnico em Segurança do Trabalho. 
Certificado de conclusão do ensino Técnico, 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC. Registro na DRT. Registro no órgão de 
fiscalização profissional competente. 

14. TÉCNICO EM UTILIDADE DE 
CALDEIRA 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 
 
 

Executar atividades ligadas à operação de 
caldeiras e tratamento de afluentes. Trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade e preservação ambiental e boas 
práticas de fabricação. Realizar tarefas 
operacionais e pequenos reparos, lavar tanques, 
lubrificar equipamentos, reparar válvulas e trocar 
fusíveis; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Médio completo, com curso de 
especialização em Operação de Caldeira, emitido 
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Registro no órgão de fiscalização profissional 
competente. 

15. TÉCNICO EM UTILIDADE E 
TRATAMENTO DE EFLUENTES  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS CONFIRMAR 
VENCIMENTOS: R$ 1.027,35 

Executar análise de águas subterrâneas e 
superficiais, registrando e controlando níveis de 
água, poços e reservatórios. Trabalhar seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e 
preservação ambiental e boas práticas de 
fabricação; outras atividades correlatas. 
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REQUISITO: 
Curso Técnico em Saneamento Ambiental, emitido 
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Registro no órgão de fiscalização profissional 
competente.  

1. OPERADOR DE PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 698,27 

Profissional semiespecializado para higienizar e 
sanitizar às áreas, equipamentos e utensílios, 
organizar as instalações, executar atividades de 
produção de medicamentos, produtos de higiene e 
correlatos, atendendo aos padrões de boas 
práticas de fabricação; outras atividades 
correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Médio Completo Certificado de conclusão 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC. 

2. AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 
HORAS 
VENCIMENTOS: R$ 698,27 
 

Profissional semiespecializado para executar 
atividades de apoio ao laboratório, fazendo 
limpeza, preparando vidrarias, preparando 
soluções de limpeza, fazendo limpeza dos 
equipamentos e mantendo as áreas de trabalho 
limpas e organizadas; outras atividades correlatas. 
REQUISITO: 
Ensino Médio Completo Certificado de conclusão 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC. 
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