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 CÓD. 
VAGA 

OPORTUNIDADE COMPETÊNCIA REQUISITO 
Nº 

VAGA 
NÍVEL 

ESCOLAR 
GÊNE

RO 

5998240 

 
VENDAS EXTERNAS 

Vendas de sistemas de energia solar, 
conhecimento em informática e boa 
comunicação. 

Conhecimento 
na função, 
possuir CNH A/B  

2 
Ensino Médio 

M/F 

6002725 

 
 

PINTOR AUTOMOTIVO 

Realiza pintura da superfície de veículos como 
automóveis, ônibus, caminhões, entre outros, 
polimento e retoque, providencia desmonte e 
prepara lataria e peças, seguindo normas de 
segurança, qualidade e meio ambiente. 
 

Com experiência 4 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

6002890 

 
ELETRICISTA DE AUTOS 

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

Com experiência 1 

 

Ensino Médio *M/F 

6002956 

 
PROGRAMADOR DE 

MANUTENÇÃO 

Recebe e analisa pedidos de manutenção, de 
acordo com as necessidades e consequências 
geradas pelo defeito. Acompanha e emite 
relatórios, registrando o tempo parado dos 

Com experiência  1 

Ensino Médio 

M/F 



  

 

2 

NOS SIGAM NAS REDES SOCIAIS 

 

Publicado em: 07/12/2021 10:38 

 

 Acompanhe também a publicação em:  

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

equipamentos, materiais utilizados e peças 
compradas. 

6004932 
 

ENTREGADOR 
 
Fazer entregas de comidas e delivery.  

Conhecimento 
na função, 
possuir CNH A  

30 
Ensino 

Fundamental *M/F 

6010966 
 

PEIXEIRO 
Realiza a venda de peixe, crustáceos e mariscos. 
Escolhe, prepara e conserva os peixes.  

Conhecimento 
na função  

1 
Ensino 

Fundamental 
*M/F 

6010955 

 
REPOSITOR DE 
MERCADORIAS 

É repor e arrumar mercadorias em prateleiras, 
organizar e abastecer gôndolas de produtos, 
retirar mercadorias do estoque, prestar 
atendimento aos clientes, tais como troca de 
mercadorias e participar de inventário de 
mercadorias para reposição. 

Conhecimento 
na função  

5 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

 
6011261 

 
 

ASSISTENTE DE FROTA 

Lançar N.F de abastecimento de fornecedor, 
manuseio do sistema de telemetria, análise de 
indicadores de frota, auxiliar na logística de 
frota, elaboração de relatório de dados e demais 
subtemas do setor de frotas.  
Com experiência na área vale e conhecimento 
em Power BI.  

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B  

1 

 

Graduando ou 
graduado em 

Administração 
M/F 
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6008930 

 
 

ANALISTA PATRIMONIAL 

Conhecimento em depreciação, gestão em ativos 
imobilizados e mobilizados, controle de bens, 
tombamento, baixas, entradas e transferências, 
recuperação de bens, vistorias e inventários, 
emissão de guias de pagamentos e outros 
subsistemas do setor.   

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B  

1 

 

Graduando ou 
graduado 

Administração 
ou Logística 

M/F 

6012935 

 
MOTORISTA CAMINHÃO 

BASCULANTE 

Transportam materiais e produtos para diversos 
itinerários. Elabora relatórios de viagem e rota. 
Efetua a prestação de contas das despesas 
efetuadas no veículo.  

Com 
experiência, 
possuir CNH D  

5 

 

Ensino Médio 
*M/F 

6012958 

MAÇARIQUEIRO Opera maçarico para perfuração e corte de 
chapas, metais e tubos. Inspeciona as condições 
de equipamentos.  

Com 
experiência, 
possuir CNH D  

1 
Ensino Médio 

*M/F 

6012967 

 
OPERADOR DE 
ESCAVADEIRA 

Opera máquina escavadeira em obras, realiza 
demolição, escavação, carregamento de 
caçamba e terraplanagem em solos. Verifica 
condições dos acessórios e funcionamento do 
sistema hidráulico e elétrico.  

Com 
experiência, 
possuir CNH D  

2 

 

Ensino Médio *M/F 
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6013024 

 
 

TÉCNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

Participar da elaboração em conjunto com 
engenheiro de segurança e com a medicina do 
trabalho dos programas: PPRA, PGR, PCMSO, 
bem como realizar as inspeções de segurança e 
fiscalizar as atividades realizadas nas unidades 
de negócios.  

Com 
experiência, 
possuir CNH D  

1 

 

Nível Técnico 
*M/F 

6014953 

 
 

MONTADOR DE ANDAIME 

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

Com experiência  40 

 

Ensino 
Fundamental 

M/F 

6016844 

 
 

MECÂNICO DE AUTOS 

Realiza manutenção mecânica preventiva e 
corretiva de veículos, monta e troca peças, 
lubrifica motor, regula mecanismos e alinha 
direção. Auxilia o cliente quanto à substituição e 
aproveitamento de componentes. 
 

Com experiência 2 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

6016885 
AUXILIAR DE MECÂNICO Efetua consertos mecânicos ou elétricos, faz a 

troca de óleo e limpeza de motores. Lava as 
peças e outros componentes de motores e 

Conhecimento 
na função  

1 
Ensino 

Fundamental *M/F 
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equipamentos. Auxilia na desmontagem e 
montagem de motores e máquinas. 
 

6016869 

 
 

LANTERNEIRO 

Preparam a lataria do veículo e as peças para os 
serviços de lanternagem e pintura. 
Confeccionam peças simples para pequenos 
reparos. Pintam e montam o veículo. Trabalham 
seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio ambiente. 
 

Com experiência  1 

 

Ensino 
Fundamental *M/F 

6016852 

 
 

PINTOR DE AUTOS 

Executar a pintura em automóveis. Para isso, vai 
analisar e preparar as superfícies do veículo para 
receber a tinta, além de calcular a quantidade de 
material que será utilizado. Também vai realizar 
polimentos e retoques conforme necessário. 

Com experiência  1 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

6017086 
PORTEIRO Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e 

veículos.  
Com 
experiência, 
possuir CNH A/B 

4 
Ensino 

Fundamental *M/F 


