
EDITAL Nº 002/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL - GOINFRA

ANEXO III -  Dos Cargos/Funções, Vagas, Remuneração, Requisitos, Atribuições, Jornada de Trabalho e Experiências Desejadas

REQUISITOS VAGAS REMUNERAÇÃO

Engenheiro Eletricista 1

Engenheiro Mecânico 1

Arquiteto e Urbanista 1

Engenheiro Civil - I 8

Engenheiro Civil - II 1

Engenheiro Civil - III 1

Engenheiro Civil - IV 4

20

5

5

TOTAL DE SERVIDORES 47

CARGO/FUNÇÃO JORNADA DE 
TRABALHO

ATRIBUIÇÕES EXPERIÊNCIAS DESEJADAS

Curso Superior Completo em 
Engenharia Elétrica com 
registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia;  
Carteira de habilitação 
categoria B

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

PROJETISTA:Estudos, pesquisas, 
elaboração, gerenciamento, avaliação de 
projetos; Verificação de adoção de efetivas 
ações preventivas ou corretivas; Medições 
de serviços executados; Elaboração de 
estudos e tabelas de custos referenciais de 
serviços; Elaboração e Gerenciamento de 
projetos.

1.Mínimo de 03 (três) anos em 
elaboração de projetos e 
certificado de curso de Auto 
Cad 

Curso Superior Compelto em 
Engenharia Mecância com 
Registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia;  
Carteira de habilitação 
categoria B 

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

PROJETISTA:Estudos, pesquisas, 
elaboração, gerenciamento, avaliação de 
projetos; Verificação de adoção de efetivas 
ações preventivas ou corretivas; Medições 
de serviços executados; Elaboração de 
estudos e tabelas de custos referenciais de 
serviços; Elaboração e Gerenciamento de 
projetos.

1.Mínimo de 03 (três) anos em 
elaboração de projetos e 
certificado de curso de Auto 
Cad 

Curso Superior Completo em 
Arquitetura com registro no 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo; Carteira de 
habilitação categoria B

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

PROJETISTA:Estudos, pesquisas, 
elaboração, gerenciamento, avaliação de 
projetos; Verificação de adoção de efetivas 
ações preventivas ou corretivas; Medições 
de serviços executados; Elaboração de 
estudos e tabelas de custos referenciais de 
serviços; Elaboração e Gerenciamento de 
projetos.

1.Mínimo de 03 (três) anos em 
elaboração de projetos e 
certificado de curso de Auto 
Cad 

Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil, com 
registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia; 
Carteira de habilitação 
categoria B 

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

GESTOR/FISCAL DE OBRAS CIVIS:  
Fiscalização, execução e medição de 
obras;Gerenciamento de projetos, obras e 
serviços;Verificação de adoção de efetivas 
ações preventivas ou corretivas; 
Padronização, mensuração e controle de 
qualidade; Medições de serviços 
executados. Realizar levantamentos de 
quantitativos de serviços para reformas e 
adequação de Obra Civil. 

1.GESTOR/FISCAL DE OBRAS 
CIVIS: Conhecimentos em Auto 
Cad e pacote office.   
2.PROJETISTA: Certificado  de 
Curso de Auto Cad com 
comprovação de curso de no 
máximo 03 anos de emitido.

Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil, com 
registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia; 
Carteira de habilitação 
categoria B

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

Fiscalização de contratos de obras e 
serviços de engenharia rodoviária.

1. Experiência mínima de 02 
anos em execução ou 
fiscalização de serviços e/u 
obras de engenharia rodoviária; 

2. Conhecimento avançado de 
planilhas eletrônicas;

3. Conhecimento básico de 
ferramentas Office (Word, 
Power Point, etc. ).

Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil, com 
registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia; 
Carteira de habilitação 
categoria B

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

Elaboração de orçamentos de obras civis.

1. Experiênica mínima de 02 
anos em elaboração de 
orçamentos de obras civis;

2. Conhecimento avançado de 
planilhas eletrônicas;

3. Conhecimento básico de 
ferramentas Office (Word, 
Power Point, etc. ).

Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil, com 
registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia; 
Carteira de habilitação 
categoria B

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

Controle tecnológico de terraplenagem, 
pavimentação e serviços de engenharia 
rodoviária.

1. Experiência mínima de 02 
anos na realização de ensaios 
para o controle tecnológico dos 
solos, dos materiais 
betuminosos e dos pavimentos;

2. Conhecimento básico de 
ferramentas Office (Word, 
Excel, etc. ).
3. Conhecimento básico de 
ferramentas Office (Word, 
Power Point, etc. ).

Engenheiro Civil ou 
Tecnólogo (Superior) em 
Vias -  I

Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil, com 
registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia ou 
Curso Tecnológico Superior 
em Vias (ou equivalente); 
Carteira de habilitação 
categoria B

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

Fiscalização de contratos de obras e 
serviços de engenharia rodoviária.

1. Experiência em execução ou 
fiscalização de serviços e/ou 
obras de engenharia rodoviária;

2. Conhecimento avançado de 
planilhas eletrônicas;

3. Conhecimento básico de 
ferramentas Office (Word, 
Power Point, etc. ).

Engenheiro Civil ou 
Tecnólogo (Superior) em 
Vias -  II

Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil, com 
registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia ou 
Curso Tecnológico Superior 
em Vias (ou equivalente).; 
Carteira de habilitação 
categoria B

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

Elaboração, análise e aprovação de 
projetos e termos de referência de 
engenharia rodoviária

1. Experiência em elaboração 
de projetos de engenharia 
rodoviária;

2. Experiência em elaboração 
de orçamento de obras 
rodoviárias.

3. Conhecimento de 
ferramentas tecnológicas para 
elaboração de projetos 
(AutoCAD Civil 3D, Infraworks, 
Topograph, Planilhas 
eletrônicas, etc.);

Engenheiro Civil ou 
Tecnólogo (Superior) em 
Vias -  III

Curso Superior Completo em 
Engenharia Civil, com 
registro no Conselho de 
Engenharia e Agronomia ou 
Curso Tecnológico Superior 
em Vias (ou equivalente); 
Carteira de habilitação 
categoria B

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 4665,82 (quatro mil, seicentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), acrescido de Auxílio-
Alimentação no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 
3º da Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017 e alterações. 

Controle de medições contratuais, 
elaboração de planilhas de adequações 
contratuais (aditivos), elaboração de 
orçamento de serviços de manutenção 
para emissão de ordens de serviço, apoio à 
fiscalização na elaboração de relatórios, 
planilhas e estudos técnicos.

1. Elaboração, análise e 
controle de orçamentos e 
medições de serviços de obras 
rodoviárias, conhecimentos 
avançados de pacote Office 
(principalmente MS Excel), 
conhecimento básico de 
AutoCAD.
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