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1ª Retificação do Perfil 2.2 – Processo Seletivo Nº 0011/2022 para o cargo: 
Engenheiro de Segurança no Trabalho 

ONDE SE LÊ:  PCMAT 
 
LEIA-SE:  
 
PGR da Indústria da Construção 

Perfil 2.2 

Cargo: Engenheiro de Segurança no Trabalho 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

 Nível Superior Completo em Engenharia ou Arquitetura; 

 Especialização em Saúde e Segurança do Trabalho; 

     Registro profissional no conselho CREA/RR, em dias; 

     Disponibilidade para trabalhar aos sábados e viajar para outros 

Municípios do Estado de Roraima. 

Pré-requisito desejável 

 Experiência de no mínimo 6 (seis) meses no cargo, desempenhando 

atividades relativas à área de saúde e segurança do trabalho, 

elaboração de normas e medidas corretivas e preventivas contra 

acidentes, elaboração de programas, perícia e laudos de segurança 

no trabalho (LTCAT, PCMAT, PGR e outros), execução de palestras 

educativas e preventivas relacionadas a saúde e segurança no 

trabalho e Assessoria junto as empresas. 

 Curso sobre Normas Técnicas de SST. 

Salário inicial R$ 7.272,00  

Jornada de Trabalho 30 horas semanais 

Horário de Trabalho À definir 

Vagas Banco de Reserva 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 
(noventa) dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) 
profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, 
automaticamente, em prazo indeterminado. 

Principais atribuições do cargo 

Executar suas atividades nas dependências da Instituição e/ou 
empresas industriais e em outros locais, na Cidade de Boa Vista e/ou 
outros municípios do Estado de Roraima, conforme necessidade da 
Instituição; Controlar perdas potenciais e reais de processos, 
produtos e serviços ao identificá-las, determinar e analisar causas de 
perdas estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas; 
Desenvolver, testar e supervisionar sistemas, processos e métodos 
industriais; Elaborar laudos técnicos, avaliação de riscos ambientais e 
perícias judiciais, na sua área de especialidade; Participar juntamente 
com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de 
proteção à saúde do trabalhador, analisando em conjunto os riscos, 
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1ª Retificação do Perfil 2.7 – Processo Seletivo Nº 0011/2022 para o cargo: Professor (Ensino 
Fundamental e Ensino Médio) - Disciplina de atuação:  Física 

Perfil 2.7 

Cargo: Professor (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
Disciplina de atuação:  Física 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Superior Completo - Licenciatura Plena em Física 

Pré-requisito desejável 
 Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo. 

 Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de 
aula. 

Salário inicial R$ 17,78 - Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A definir 

Vagas Contratação Imediata 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 
(noventa) dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) 
profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, 
automaticamente, em prazo indeterminado.  

Principais  atribuições do cargo 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; Avaliar 
o processo ensino-aprendizagem; Efetuar registros referentes à vida 
escolar dos alunos; Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens e 
Adultos; Exercer atividades de planejamento do ano letivo; 
Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Organizar eventos e 

as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e 
outros;  
Prestar assessoria e consultoria em sua área de especialidade; 
gerenciar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente; 
planejar empreendimentos e atividades industriais; planejar 
treinamentos e atividades de trabalho;  
Emitir e divulgar documentos técnicos como: relatórios, mapas de 
risco e contratos; Trabalhar em conformidade com as boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança; Atender a eventuais 
solicitações ao bom andamento das atividades da instituição; Dar 
apoio durante a realização dos eventos internos e externos da 
instituição e Zelar pelos equipamentos e ambiente de trabalho, 
mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas de Seleção 
•  Análise Curricular; 
• Avaliação Prática; 
• Entrevista. 
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atividades sociais, culturais e pedagógicas; Diagnosticar a realidade 
dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo 
de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 
avaliação; Interagir com a comunidade escolar, buscando 
conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida; Elaborar material pedagógico; Fazer registros de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios; Mobilizar 
capacidades comunicativas; Sistematizar estudos, informações e 
experiências sobre a área ensinada; Garantir segurança, higiene e 
proteção ambiental nas situações de ensino aprendizagem. 

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Didática; 

 

1ª Retificação do Item 8.5 – Processo Seletivo Nº 0011/2022  
Avaliação Prática - Cargo: Engenheiro de Segurança no trabalho 

 

ONDE SE LÊ:  
 
Item 8.5 A Avaliação será aplicada conforme quadro abaixo: 

Cargo: Engenheiro de Segurança no trabalho 
 
Serão chamados os Candidatos aprovados na Análise Curricular para uma Avaliação Prática por ordem 

de classificação. A avaliação prática será a elaboração e apresentação de um PGR de acordo com a nova 

legislação da NR-01 e um PCMAT de acordo com a nova legislação da NR-18 para o Segmento da 

construção civil. Os Programas deverão ser obrigatoriamente de autoria do próprio candidato. 

Apresentação será realizada para uma banca de avaliadores.  

Os Programas (PGR e PCMAT) deverão ser entregues impressos em 02 (duas) vias e entregue ao Setor 

de Recrutamento e Seleção na data descrita no Cronograma. 

 

Leia-se:  
 
Cargo: Engenheiro de Segurança no trabalho 
 
Serão chamados os Candidatos aprovados na Análise Curricular para uma Avaliação Prática por ordem 

de classificação. A avaliação prática será a elaboração e apresentação de um PGR da Indústria da 

Construção de acordo com a nova legislação da NR-01 e NR-18. O Programa deverá ser 

obrigatoriamente de autoria do próprio candidato. Apresentação será realizada para uma banca de 

avaliadores. O Programa (PGR) deverá ser entregue impresso em 02 (duas) vias e entregue ao Setor de 

Recrutamento e Seleção na data descrita no Cronograma. 


