ANEXO V

Quadro de funções, atribuições, remuneração, formação, jornada de trabalho e demais requisitos
Órgão /
Entidade

AGR

AGR

AGR

GOIASPREV

Código

110

120

130

1031

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Cargo / Função

Atrubuições

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Engenharia Civil

I. Realização de Fiscalização "in loco" nos bens concedidos pelo Estado
de Goias; II. Elaboração de relatórios de fiscalização; III. Emissão de
pareceres técnicos; IV. Respostas a solicitações de ouvidoria; V. Analise
de solicitações dentro da área de competência.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Não Exigida

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia Elétrica

I. Realização de fiscalização técnica "in loco' nas instalações das duas
distribuidoras de energia; II. Realização de fiscalização técnica nos
agentes de geração instalados no Estado de Goiás, compreendendo:
Usinas Termelétricas (UTE), pequenas centrais hidrelétricas (PCH),
centrais geradoras hidrelétricas (CGH), usinas hidrelétricas (UHE). III.
Elaboração de relatórios de fiscalização, emissão de pareceres técnicos
e emissão de autos de infração.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Não Exigida

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Não Exigida

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
IBA. Disponibilidade para
viagens.

Experiência na área
previdenciária; Pacote
Office Avançado
(especialmente Excel); Boa
desenvoltura com cálculos
matemáticos e estatísticos;
Desejável programação em
R Project ou Virtual Basic
for Applications-VBA.

1

40h
Semanais

R$ 5.900,00
(cinco mil e
novecentos
reais)

I. Realização de fiscalizações técnicas "in loco" nos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como obras de
expansão dos referidos sistemas; II. Elaboração de relatórios de
Engenharia Ambiental
fiscalização; III. Emissão de pareceres técnicos; IV. Respostas a
solicitações de ouvidoroa; V. Análise dentro da área de competência,
propostas de novos serviços ou alteração de preços de serviços.

Ciências Atuariais

I. Cálculo de reservas matemáticas dos fundos especiais administrados
pela GOIASPREV, projeções financeiras e atuariais decorrentes de
alterações legislativas, auxilio no preenchimento do Demonstrativo de
Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA.

Órgão /
Entidade

GOIASPREV

GOIASPREV

Goiás Turismo

Código

1041

1051

210

Cargo / Função

Estatística

Matemática

Engenharia Civil

Atrubuições

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência na área
previdenciária; Pacote
Office Avançado
(especialmente Excel); Boa
desenvoltura com cálculos
matemáticos e estatísticos;
Desejável programação em
R Project ou Virtual Basic
for Applications-VBA.

1

40h
Semanais

R$ 4.900,00
(quatro mil
novecentos
reais).

I. Elaboração de relatórios gerenciais e estatísticos referentes aos
Regimes Próprios de Previdência do Estado; Responsabilidade pelo
preenchimento do Demonstrativo de Informações Previdenciárias DIPR.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência na área
previdenciária; Pacote
Office Avançado
(especialmente Excel); Boa
desenvoltura com cálculos
matemáticos e estatísticos;
Desejável programação em
R Project ou Virtual Basic
for Applications-VBA.

1

40h
Semanais

R$ 4.900,00
(quatro mil
novecentos
reais).

I. Elaboração, fiscalização e execução de projetos de fundações, de
estrutura de concreto armado e estrutura metálica dentre outros; II.
Padronização, mensuração e controle de qualidade das obras e serviços
de engenharia; III. Elaboração de orçamentos, cotação de preços de
insumos, elaboração de estudos e tabelas de custos referenciais de
serviços de projetos de fundações, estrutura de concreto armado,
estrutura metálica dentre outros; IV. Fiscalização, execução e medição
de obras; V. Gerenciamento de projetos, obras e serviços; VI.
Verificação de adoção de efetivas ações preventivas ou corretivas; VII.
Medições de serviços executados; VIII. Coordenação de equipe de
fiscalização para a instalação, montagem, operação, manutenção e
execução de obras; Demais atividades compatíveis com a profissão.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC.
Registro Profissional no
respectivo Conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
01 (um) ano na funçao.
Desejável conhecimento em
autocad e excel.

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

I. Elaboração de relatórios gerenciais e estatísticos referentes aos
Regimes Próprios de Previdência do Estado; Responsabilidade pelo
preenchimento do Demonstrativo de Informações Previdenciárias DIPR.

Órgão /
Entidade

Goiás Turismo

Governadoria

Código

240

320

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Cargo / Função

Atrubuições

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Arquitetura e
Urbanismo

I.Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica de obras e
serviços de arquitetura; II.Coleta de dados, estudo, planejamento,
projeto e especificação; III.Assistência técnica, assessoria e consultoria
as áreas demandantes de projetos de obras da Goiásturismo; IV.
Coordenação de obras e de serviço técnico; V.Atuação na vistoria,
perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e
arbitragem; VI. Elaboração de orçamentos; VII.Atuação na execução,
fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico;
VIII.Fiscalização de contratos para execução de obras da Goiásturismo;
IX. Instrução de processos para contratações que envolvam obras e
serviços de arquitetura. Demais atividades compatíveis com a profissão.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC.
Registro Profissional no
respectivo Conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
01 (um) ano na função.
Desejável conhecimento em
autocad e excel.

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC.
Registro Profissional no
respectivo Conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Conhecimento em sistemas
e legislação vigente de
convênios e contratos com
a administração pública.
Vivência com indicadores
de desempenho para
atender os Órgãos
reguladores.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia Elétrica

I. Rotinas de acompanhamento e controle de obras; II. Elaboração,
correção e leitura de projetos para captação de recursos federais e
demais projetos advindos de recursos monitorados pela unidade de
Captação de Recursos; III. Acompanhamento de cronograma executivo
de obras; IV. Fiscalização dos serviços em obras de acordo com o
projeto; V. Apoio e acompanhamento dos pedidos de compra; VI.
Realização de acompanhamento das tarefas norteando a qualidade e
aplicação de materiais de acordo com projetos e especificações; VII.
Emissão de relatório gerenciais de acompanhamento das tarefas
baseados no projeto e cronograma executivo e parecer técnico de
viabilidade; VIII. Acompanhamento de toda a legislação vigente no
tocante a segurança do trabalho e normas de engenharia; IX. Demais
atividades compatíveis com a profissão.

Órgão /
Entidade

Governadoria

Governadoria

Código

330

310

Cargo / Função

Atrubuições

I. Elaboração, correção e leitura de projetos para captação de recursos
federais e demais projetos advindos de recursos monitorados pela
unidade de Captação de Recursos. II. Elaboração de relatórios, auxilio
nos controles de documentos dos contratos e convênios e parecer
técnico de viabilidade. III. Avaliação de aspectos e impactos ambientais
nos projetos de engenharia; IV. Elaboração de procedimentos, execução
Engenharia Ambiental
de treinamentos, inspeções, auditorias ambientais, conforme legislação;
V. Auxilio aos órgãos no licenciamento ambiental conforme legislação
local, bem como representar e manter relação com órgãos ambientais;
VI. Elaboração dos relatórios periódicos e extras (Áreas de
Reflorestamento, Gerenciamento de Resíduos, Efluentes, Emissões,
etc.). VII. Demais atividades compatíveis com a profissão.

Engenharia Civil

I. Rotinas de acompanhamento e controle de obras; II. Elaboração,
correção e leitura de projetos para captação de recursos federais e
demais projetos advindos de recursos monitorados pela unidade de
Captação de Recursos; III. Acompanhamento de cronograma executivo
de obras; IV Fiscalização dos serviços em obras de acordo com o
projeto. V.Apoio e acompanhamento dos pedidos de compra. VI.
Realização do acompanhamento das tarefas norteando a qualidade e
aplicação de materiais de acordo com projetos e especificações. VII.
Emissão de relatório gerenciais de acompanhamento das tarefas
baseados no projeto e cronograma executivo e parecer técnico de
viabilidade. VIII. Acompanhamento de toda a legislação vigente no
tocante a segurança do trabalho e normas de engenharia. IX. Demais
atividades compatíveis com a profissão.

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC.
Registro Profissional no
respectivo Conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Desejável experiência com
projetos técnicos de meio
ambiente, legislação
Ambiental (Resoluções do
CONAMA, Política Nacional
de Resíduos Sólidos,
Portarias DAEE, legislação
estadual). Conhecimentos
em gestão de projetos
ambientais, Necessário
experiência em
licenciamento para
manutenção de
regularidade ambiental de
empreendimentos.

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC.
Registro Profissional no
respectivo Conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Conhecimento em
sistemas e legislação
vigente de convênios e
contratos com a
administração pública.
Vivência com indicadores
de desempenho para
atender os Órgãos
reguladores. Desejável
Especialização e/ ou
certificação em
Gerenciamento de Projetos.

4

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Órgão /
Entidade

Governadoria

Código

340

Cargo / Função

Arquitetura e
Urbanismo

Atrubuições

I.Elaboração, correção e leitura de projetos para captação de recursos
federais e demais projetos advindos de recursos monitorados pela
unidade de Captação de Recursos; II. Elaboração, programação,
executação, acompanhamento e coordenação dos projetos de
arquitetura e urbanismo, especificações e orçamentos de obras civis
internas, fiscalizando e dando assistência aos projetos desenvolvidos;
III. Realização de análise técnica de projetos de financiamento, a fim de
verificar a compatibilidade entre os investimentos e o projeto
apresentado e emitir parecer técnico de viabilidade; IV. Realização de
inspeções físicas a fim de comprovar o avanço físico do cronograma
executivo; V. Concepção e execução de projetos arquitetônico,
urbanístico e paisagístico em espaços externos, como parques e praças,
no campo do patrimônio histórico cultural e artístico e no planejamento
urbano; VI. Coordenação e interpretação de levantamentos topográficos
cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e
de paisagismo, bem como realizar a fotointerpretação, leitura,
interpretação e análise de dados; VII. Planejamento do tipo, a dimensão
e o estilo de edificações, bem como planejamento sobre custos,
materiais, duração e outros detalhes das construções. Planejamento das
plantas e especificações do projeto; VIII. Preparo de plantas e
maquetes. Elaboração de laudo e pareceres técnico; IX. Assistência
técnica aos projetos desenvolvidos; X. Aplicação e desenvolvimento
técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas,
acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização,
reforma e construção dos espaços; XI. Demais atividades compatíveis
com a profissão.

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC.
Registro Profissional no
respectivo Conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Conhecimento em sistemas
e legislação vigente de
convênios e contratos com
a administração pública.
Vivência com indicadores
de desempenho para
atender os Órgãos
reguladores. Desejável
experiência em projetos de
implantação e revitalização
urbana, como centros
históricos, escolas,
hospitais, praças,
construção de conjuntos
residenciais.

2

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Órgão /
Entidade

PGE

SEAD

Código

450

510

Cargo / Função

Engeneheiro
Agrimensor

Engenharia Civil

Atrubuições

I. Receber os documentos, autos judiciais e administrativos endereçados
ao Departamento; II Projetar, calcular e conduzir trabalhos geodésicos
relativos à agrimensura, considerados necessários à defesa dos bens
imobiliários do Estado de Goiás; III. promover levantamento de dados e
emitir parecer técnico necessários ao deslinde de questão que envolvam
terras públicas dominicais ou devolutas do Estado de Goiás; IV. prestar
assistência técnica em processos que envolvam conhecimentos
específicos de agrimensura; V. elaborar relatórios, memoriais descritivos
e laudos periciais quando solicitados em processo; VI. fazer vistoria,
perícias e arbitramentos pertinentes a agrimensura, em processos
administrativos ou judicias de interesse do Estado de Goiás; VII.
elaborar mapas de percurso para instrução de ações discriminatórias,
com o controle das áreas desapropriadas, usucapidas, adquiridas,
permutadas, divididas, demarcadas, retificadas, matriculadas no registro
Torrens e áreas tituladas pelo extinto Instituto Desenvolvimento Agrário
de Goiás ou pelos órgãos que o sucederam; VIII. promover
levantamento de cadeias dominiais com apuração de títulos aquisitivos
para estudos e instruções de processo de interesse do Estado de Goiás,
considerando também registros paroquiais, cartas de sesmarias, títulos
definitivos, títulos provisórios; XIX. expedir certidão de cartas de
sesmarias, registros paroquiais e de títulos provisórios, quando
autorizado em processos; X. organizar e zelar pela conservação dos
livros de assentamentos das cartas de sesmarias e provisões, registros
paroquiais e títulos provisórios, buscando mapear os limites e
confrontações de suas descrições; XI. executar outras tarefas
compatíveis com as suas atribuições.

I. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de
imóveis urbanos (alienação, locação, aquisição, permuta, reintegração
de posse, inspeção predial, etc); II. Elaboração de orçamento; III.
Padronização, mensuração e controle de qualidade; VI. Condução de
trabalho técnico; V. Desempenho da atividade de assistente técnico em
perícias judiciais em que há a participação do Estado de Goiás.

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Executar serviços em
softwares – QGIS – AUTO
CAD – TOPOGRAF e
outros correlatos à area de
agrimensura

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
01 (um) ano em vistoria de
imóveis, comprovada.

4

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Órgão /
Entidade

SEAD

SEAD

SEAD

SEAPA

Código

510.1

560

550

650

Cargo / Função

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Atrubuições

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

I. Elaboração de vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico das
obras e serviços de engenharia executados pelos municípios e
entidades sem fins lucrativos a partir da celebração de convênios com o
Estado de Goiás

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro no CREA-GO
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos comprovada
em fiscalização de obras.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Experiência profissional de
01 (um) ano em vistoria de
imóveis, comprovada.

4

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia de
Agrimensura

I. Supervisão, coordenação e orientação técnica; II. Vistoria, perícia e
parecer técnico; III. Condução de trabalho técnico; IV. Desempenho de Experiência profissional de
atividades referentes a levantamentos topográficos, batimétricos,
01 (um) ano em vistoria de
geodésicos e aerofotogramétricos de loteamentos, sistemas de
imóveis, comprovada.
Experiência profissional de
saneamento, irrigação e drenagem, traçados de cidades, estradas, seus
Registro profissional no
01 (um) ano na função.
serviços afins e correlatos; V. Georreferenciamento; VI. Parcelamento de
respectivo Conselho.
áreas rurais e Cadastro Ambiental Rural (CAR); VII.Desempenho de
Disponibilidade para
atividades de assistente técnico em perícias judiciais em que há a
viagens.
participação do Estado de Goiás.

4

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia de
Agrimensura

I. Supervisão, coordenação e orientação técnica; II. Vistorias e Parecer
Técnico; III. Levantamento topográfico, Geodésicos e
Georreferênciamento de Imóveis Rurais; IV. Processamento dos dados
obtidos a partir dos arquivos brutos ou rastreamento com GPS
Geodésicos. V.Parcelamento de áreas rurais (desmembramento e
remembramento); VI. Classificação Vegetativa de áreas rurais.

3

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia Civil

Engenharia
Agronômica

I. Supervisão, coordenação e orientação técnica; II. Vistoria, perícia,
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de imóveis
rurais(alienação, locação, aquisição, permuta, reintegração de posse,
inspeção predial, etc); III. Elaboração de orçamento; IV.Padronização,
mensuração e controle de qualidade; V.Condução de trabalho técnico;
VI. Desempenho da atividade de assistente técnico em perícias judiciais
em que há a participação do Estado de Goiás.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência de no mínimo
06 (seis) meses em
prestação de serviços
relativos a medições
topográficas ou similares.

Órgão /
Entidade

SEAPA

SEAPA

SEEL

Código

630

660

710

Cargo / Função

Atrubuições

I.- Supervisão, coordenação e orientação técnica de projetos ambientais;
II. Estudo, planejamento e projeto na área ambiental; III. Estudo de
viabilidade técnico-econômica na área ambiental; IV. Elaboração de
orçamento em serviços ambientais; V.Elaboração de Processos para
obtenção de Licenciamento Ambiental em processos de interesse do
Engenharia Ambiental Estado de Goiás; VI. Elaboração de Processos para obtenção ou
renovação de Outorga de Água em processos de interesse do Estado de
Goiás; VII. Elaboração de Processos para obtenção ou renovação de
Outorga de Água em processos de interesse do Estado de Goiás; VIII.
Acompanhamento ambiental nos Projetos de Irrigação de interesse do
Estado de Goiás.

Engenharia
Agronômica

Engenharia Civil

I. Supervisão, coordenação e orientação técnica; II. Vistorias e Parecer
Técnico; III. Estudo de viabilidade técnico-econômica em projetos
agropecuários; IV. Análise e gerenciamento de projetos nas áreas de
regularização fundiária, irrigação, infraestrutua rural e desenvolvimento
de cadeias produtivas e agricultura familiar.

I.Fiscalização e medição de obras e serviços executados;
gerenciamento de projetos e serviços; II.Adoção de efetivas ações
preventivas ou corretivas; III. Padronização, mensuração e controle de
qualidade; III. Orientação e coordenação de serviços de manutenção e
de melhoria da infraestrutura; IV. Elaboração de projetos, orçamentos,
cotação de preços de insumos; V. Elaboração de estudo da viabilidade
técnico-econômice tabelas de custos referenciais de preços e
composições do SINAPI/ GOINFRA, realização de vistoria, perícia,
avaliação, arbitramento, laudo e pareceres técnicos; VI. Levantamento
de irregularidades ocorridas na execução e medição de obras.

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
01 (um) ano em vistoria de
imóveis, comprovada.

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Não Exigida

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

3

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional
mínima comprovada de 2
(dois) anos na função
exigida. Necessário
conhecimento em AutoCad; Pacote Office;
medição e fiscalização de
obras.

Órgão /
Entidade

SEEL

SEEL

Código

720

740

Cargo / Função

Engenharia Elétrica

Arquitetura e
Urbanismo

Atrubuições

I. Fiscalização e medição de obras e serviços executados;
gerenciamento de projetos e serviços; II. Adoção de efetivas ações
preventivas ou corretivas; III. Padronização, mensuração e controle de
qualidade; IV. Orientação e coordenação de serviços de manutenção e
de melhoria da infraestrutura; V. Elaboração de projetos, orçamentos,
cotação de preços de insumos; VI. Elaboração de estudo da viabilidade
técnico-econômice tabelas de custos referenciais de preços e
composições do SINAPI/ GOINFRA, realização de vistoria, perícia,
avaliação, arbitramento, laudo e pareceres técnicos; VII. Levantamento
de irregularidades ocorridas na execução e medição de obras;VIII.
Realização de vistorias, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer
técnico; IX. Execução de função técnica; X. Oferecimento de assistência,
assessoria e consultoria, inclusive à direção do órgão;

I. Planejamento, projeto, especificação e estudo da viabilidade
técnico-econômica e ambiental; II. Realização de assistência e coleta de
dados; III. Elaboração de planejamento, especificação, desenho técnico,
e projetos arquitetônicos em 2D e 3D; IV.Desempenho de cargo e
função técnica; V. Elaboração de orçamento; VI. Coordenação de
equipe; VII. Elaboraração de diagnóstico para fornecer dados
subsidiários à elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos; VIII.
Acompanhamento de equipes de instalação, montagem, operação,
reparo ou manutenção; IX. Participação da elaboração de
especificações, cadernos de encargos e cronogramas de obras; X.
Realização de vistorias, perícias, avaliação, arbitração de laudos e
pareceres técnicos relativos a obras de edificações e urbanismo; XI.
Execução de trabalhos relacionados com a construção e restauração de
edifícios; XII. Emitição de pareceres sobre assuntos de sua
especialidade; XIII. Aplicação de seus conhecimentos sobre construção,
urbanismo, desenho e paisagismo no planejamento de pequeno objeto
ou de regiões inteiras.

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional
mínima comprovada de 2
(dois) anos na função
exigida. Necessário
conhecimento em Auto-Cad
e Pacote Office; Medição e
fiscalização de obras;

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional
mínima comprovada de 2
(dois) anos na função
exigida; Necessário
conhecimento em Auto-Cad
e Pacote Office; Medição e
fiscalização de obras;

4

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Órgão /
Entidade

SEMAD

SEMAD

SEMAD

SEMAD

Código

Cargo / Função

Atrubuições

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

Experiência
profissional
mínima comprovada de 2
(dois) anos na área de
Hidrologia.

5

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia Civil –
Especialidade:
Hidrologia

I. Realização de vistorias, análises e manifestação em processos de
outorga de uso da água, sob competência da SEMAD e execução e
coordenação das atividades operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

810.1

Engenharia Civil –
Especialidade:
Geotecnia

I. Realização de atividades relacionadas ao estudo, levantamento,
cadastro, classificação de riscos, licenciamento, outorga, vistoria e
inspeção sobre as barragens de água e de rejeitos, envolvendo ainda, o
processamento, transferência, integração e geração de informações
obtidas durante a realização dos trabalhos, bem como aquelas
disponíveis nos sistemas de geoinformação das entidades parcerias
para o monitoramento, controle, planejamento ambiental e territorial,
prevenção e mitigação de riscos e preparação governamental à resposta
e recuperação a desastres. II. Execução e coordenação das atividades
operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos na área de
Geotecnia.

5

40h
Semanais

R$ 8.982,00

810.2

Engenharia Civil –
Especialidade:
Licenciamento
Ambiental

I. Realização de vistorias, análises e manifestação em processos de
autorização e licenciamento Ambiental e execução e coordenação das
atividades operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos na área de
Licenciamento Ambiental.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia Elétrica I. Realização de vistorias, análises e manifestação em processos de
Especialidade/Atuação:
autorização e licenciamento Ambiental e execução e coordenação das
Licenciamento
atividades operacionais correlatas.
Ambiental

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos na área de
Licenciamento Ambiental.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

810

820

Órgão /
Entidade

SEMAD

SEMAD

SEMAD

SEMAD

Código

Cargo / Função

Atrubuições

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

860

Engenharia
Agronômica Especialidade:
Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto

I. Desenvolvimento, acompanhamento e coordenação de projetos;
II.Elaboração de mapas temáticos; III.Interpretação de imagens para
avaliação do uso e cobertura da terra, classificação e distinção de
fitofisionomias e estágios sucessionais da vegetação; IV. Elaboração de
laudos técnicos e estudos associados a geoprocessamento; V.
Organização de bancos de dados georreferenciados.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos em sistemas de
informação
geográfica,
sensoriamento remoto e
geoprocessamento,
ou
qualificação
diferenciada,
com mestrado ou doutorado
em
Georreferenciamento,
Geoprocessamento
ou
Sensoriamento Remoto.

860.1

Engenharia
Agronômica Especialidade:
Geoprocessamento ou
Recuperação de Áreas
Degradadas ou
Reflorestamento

I. Realização de vistorias, análises e manifestação conclusiva em
processos de Cadastro Ambiental Rural, de Regularização Ambiental
Rural e de autorização de supressão vegetal, atividades referentes ao
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e Sistema
Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor, bem
como a execução e coordenação das atividades operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos em recuperação
de áreas degradadas ou
reflorestamento.

4

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia Ambiental - I.Realização de vistorias, análises e manifestação em processos de
Especialidade: Diluição outorga de uso da água, e execução e coordenação das atividades
de Efluentes
operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 2
(dois) anos na área de
Diluição de Efluentes.

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia Sanitária - I. Realização de vistorias, análises e manifestação em processos de
Especialidade: Diluição outorga de uso da água, e execução e coordenação das atividades
de Efluentes
operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 2
(dois) anos na área de
Diluição de Efluentes.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

830

870

Órgão /
Entidade

SEMAD

SEMAD

SEMAD

SEMAD

Código

Experiência Desejável

Vagas

Engenharia Sanitária I. Realização de vistorias, análises e manifestação em processos de
Especialidade:
autorização e licenciamento Ambiental e execução e coordenação das
Licenciamento
atividades operacionais correlatas.
Ambiental

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos na área de
Licenciamento Ambiental.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia de Minas - I. Realização de vistorias, análises e manifestação em processos de
Especialidade: Águas outorga de uso da água, e execução e coordenação das atividades
Subterrâneas
operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 2
(dois) anos na área de
Águas Subterrâneas.

3

40h
Semanais

R$ 8.982,00

880.1

I. Realização de atividades relacionadas ao estudo, levantamento,
cadastro, classificação de riscos, licenciamento, outorga, vistoria e
Engenharia de Minas inspeção sobre as barragens de água e de rejeitos, envolvendo ainda, o
Especialidade:
processamento, transferência, integração e geração de informações
Sondagens Geológicas
obtidas durante a realização dos trabalhos, bem como aquelas
e Geotécnicas e/ou
disponíveis nos sistemas de geoinformação das entidades parcerias
Barragens e/ou
para o monitoramento, controle, planejamento ambiental e territorial,
Estabilização de solos
prevenção e mitigação de riscos e preparação governamental à resposta
e taludes
e recuperação a desastres; II. Execução e coordenação das atividades
operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos na área de
Sondagens Geológicas e
Geotécnicas
e/ou
Barragens
e/ou
Estabilização de solos e
taludes.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

880.2

Engenharia de Minas I. Realização de vistorias, análises e manifestação em processos de
Especialidade:
autorização e licenciamento Ambiental e execução e coordenação das
Licenciamento
atividades operacionais correlatas.
Ambiental

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos na área de
Licenciamento Ambiental.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

880

Atrubuições

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

870.1

Cargo / Função

Órgão /
Entidade

SEMAD

SEMAD

SEMAD

SEMAD

Código

Cargo / Função

Atrubuições

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

890

Engenharia Florestal Especialidade:
Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto

I. Desenvolvimento, acompanhamento e coordenação de projetos;
elaboração de mapas temáticos; II.Interpretação de imagens para
avaliação do uso e cobertura da terra, classificação e distinção de
fitofisionomias e estágios sucessionais da vegetação; III. Elaboração de
laudos técnicos e estudos associados a geoprocessamento; IV.
Organização de bancos de dados georreferenciados.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos em sistemas de
informação geográfica,
sensoriamento remoto e
geoprocessamento, ou
qualificação diferenciada,
como mestrado ou
doutorado em
Georreferenciamento,
Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto.

890.1

Engenharia Florestal Especialidade:
Geoprocessamento ou
Recuperação de Áreas
Degradadas ou
Reflorestamento

I. Realização de vistorias, análises e manifestação conclusiva em
processos de Cadastro Ambiental Rural, de Regularização Ambiental
Rural e de autorização de supressão vegetal, atividades referentes ao
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e Sistema
Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor, bem
como a execução e coordenação das atividades operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos em recuperação
de áreas degradadas ou
reflorestamento.

4

40h
Semanais

R$ 8.982,00

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

811

Engenharia
Cartográfica Especialidade:
Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto

I. Desenvolvimento, acompanhamento e coordenação de projetos;
elaboração de mapas temáticos; II. Interpretação de imagens para
avaliação do uso e cobertura da terra, classificação e distinção de
fitofisionomias e estágios sucessionais da vegetação; III. Elaboração de
laudos técnicos e estudos associados a geoprocessamento; IV.
Organização de bancos de dados georreferenciados.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos em sistemas de
informação
geográfica,
sensoriamento remoto e
geoprocessamento,
ou
qualificação
diferenciada,
como
mestrado
ou
doutorado
em
Georreferenciamento,
Geoprocessamento
ou
Sensoriamento Remoto.

811.1

Engenharia
Cartográfica Especialidade:
Geoprocessamento ou
Recuperação de Áreas
Degradadas ou
Reflorestamento

I. Realização de vistorias, análises e manifestação conclusiva em
processos de Cadastro Ambiental Rural, de Regularização Ambiental
Rural e de autorização de supressão vegetal, atividades referentes ao
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e Sistema
Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor, bem
como a execução e coordenação das atividades operacionais correlatas.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência
profissional
mínima comprovada de 3
(três) anos em recuperação
de áreas degradadas ou
reflorestamento.

Órgão /
Entidade

SIC

SIC

SIC

Código

Cargo / Função

Atrubuições

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

910

I. Elaboração, fiscalização e execução de projetos hidrossanitários,
prevenção e combate de incêndio; II. Verificação de adoção de efetivas
ações preventivas ou corretivas nos projetos hidrossanitários e de
Engenharia Civil (Área combate a incêndio; III. Padronização, mensuração e controle de 8/44
I)
qualidade das obras e serviços de engenharia; IV. Elaboração de
orçamentos, cotação de preços de insumos, elaboração de estudos e
tabelas de custos referenciais de serviços de projetos hidrossanitários,
prevenção e combate a incêndio.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos na área das
atribuições.

3

40h
Semanais

R$ 8.982,00

910.1

I. Elaboração, fiscalização e execução de projetos de fundações, de
estrutura de concreto armado e estrutura metálica; II. Verificação de
adoção de efetivas ações preventivas ou corretivas nos projetos de
fundações, estrutura de concreto armado e estrutura metálica; III.
Engenharia Civil (Área
Padronização, mensuração e controle de qualidade das obras e serviços
II)
de engenharia; IV. Elaboração de orçamentos, cotação de preços de
insumos, elaboração de estudos e tabelas de custos referenciais de
serviços de projetos de fundações, estrutura de concreto armado e
estrutura metálica.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos na área das
atribuições.

3

40h
Semanais

R$ 8.982,00

910.2

I. Fiscalização, execução e medição de obras; II. Gerenciamento de
projetos, obras e serviços; III. Verificação de adoção de efetivas ações
preventivas ou corretivas; IV. Padronização, mensuração e controle de
Engenharia Civil (Área qualidade das obras e serviços de engenharia; V. Medições de serviços
III)
executados; VI. Coordenação de equipe de fiscalização para a
instalação, montagem, operação, manutenção e execução de obras; VII.
Elaboração de orçamentos, cotação de preços de insumos, elaboração
de estudos e tabelas de custos referenciais de serviços.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos na área das
atribuições.

5

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Órgão /
Entidade

SIC

SIC

Código

910.3

920

Cargo / Função

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

Experiência Desejável

Vagas

I. Elaboração, fiscalização e execução de projetos de terraplanagem e
execução de terraplanagem e pavimentação; II. Verificação de adoção
de efetivas ações preventivas ou corretivas nos projetos de
terraplanagem e execução de terraplanagem e pavimentação; III.
Engenharia Civil (Área
Padronização, mensuração e controle de qualidade das obras e serviços
IV)
de engenharia; IV. Elaboração de orçamentos, cotação de preços de
insumos, elaboração de estudos e tabelas de custos referenciais de
serviços de projetos de terraplanagem e execução de terraplanagem e
pavimentação.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos na área das
atribuições.

4

40h
Semanais

R$ 8.982,00

I. Referente a projetos elétricos, cabeamento estruturado, sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), subestação, geração,
transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica; material e
máquinas elétricas terá as seguintes atribuições:II. Supervisão,
coordenação e orientação técnica;III. Estudo, planejamento, projeto e
específico; IV. Estudo de viabilidade técnico-econômica; V Assistência,
assessoria e consultoria; VI. Direção de obra e serviço técnico; VII.
Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; VIII.
Elaboração de orçamentos, cotação de preços de insumos, elaboração
de estudos e tabelas de custos referenciais de serviços; IX.
Padronização, mensuração e controle de qualidade; X. Execução de
obra e serviço técnico; XI. Elaboração de Termo de Referência e
atuação na gestão e fiscalização dos contratos e convênios da área; XII.
Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção; XIII. Execução de instalação, montagem e reparo; XIV.
Operação e manutenção de equipamentos e instalação; XV. Execução
de desenho técnico.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos na área das
atribuições.

2

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Engenharia Elétrica

Atrubuições

Órgão /
Entidade

SIC

SIC

SIC

Código

Experiência Desejável

Vagas

930

I.Elaboração de termo de referência, planilhas para orçamento e
cronograma para licitação dos estudos e projetos ambientais;
II.Elaboração de Memoriais de Caracterização - MCE; III. Elaboração de
Planos de Gestão e Controle Ambiental - PGA; IV. Elaboração de Planos
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC;
V.Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;
VI.Elaboração de Relatórios de Controle Ambiental – RCA; VII.
Fiscalização e acompanhamento da elaboração de estudos e projetos
Engenharia Ambiental ambientais; VIII. Elaboração de mapas georreferenciados; IX. Vistorias
em obras civis e rodoviárias visando à supervisão e orientação dos
procedimentos relacionados às questões ambientais; X.
Acompanhamento de processos de Licenciamento Ambiental junto aos
órgãos ambientais competentes nos entes federativos; XI. Orientação
dos profissionais responsáveis pela fiscalização diária das obras; XII.
Elaboração de relatórios técnicos, atendendo solicitações internas e
externas; XIII.Gestão e Fiscalização de contratos e convênios
relacionados a sua área de atuação.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos na função.

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

921

I. Elaboração de projetos, orçamentos, especificações técnicas; II.
Realização de avaliações/parecer técnico de equipamentos industriais
Engenharia Mecânica adquiridos e a serem adquiridos através do Programa PRODUZIR; III.
Vistorias e fiscalizações de obras contempladas pelo programa
PRODUZIR.

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos na área das
atribuições.

1

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Graduação na Função
reconhecida pelo MEC,
Registro Profissional no
respectivo conselho.
Disponibilidade para
viagens.

Experiência profissional de
02 (dois) anos na área das
atribuições.

3

40h
Semanais

R$ 8.982,00

Arquitetura e
Urbanismo

Atrubuições

Jornada de
Vencimentos
Trabalho

Requisitos

940

Cargo / Função

I. Supervisisão , coordenação, gestão e orientação tecnica de obras e
serviços de engenharia; II. Coleta de dados, estudo, planejamento,
projeto e especificação; III. Assistência técnica, assessoria e consultoria
as áreas demandantes de projetos de obras da Secretaria; IV.
Coordenação de obras e de serviço técnico; V. Atuação na vistoria,
perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e
arbitragem; VI. Elaboração de orçamentos; VII. Atuação na execução,
fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico; VIII.
Fiscalização de contratos para execução de obras da Secretaria; IX.
Instrução de processos para contratações que envolvam obras e
serviços de engenharia.

