
ANEXO III 
 

DAS VAGAS/ATRIBUIÇÕES/REQUISITOS 
I  FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR: 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES/REQUISITOS  
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TÉCNICO EM GESTÃO 
EM INFRA-
ESTRUTURA/ENGENHEI
RO ELETRICO 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de Engenharia Elétrica, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 

01      

 

01 REQUISITOS: Diploma de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TÉCNICO EM GESTÃO 
DE MEIO AMBIENTE - 
CIENCIAS SOCIAIS 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área da Ciência Social, voltados para o meio ambiente, de forma compatível 
com suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Diploma de graduação de ensino superior em Ciências Sociais expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

01     01 

 

02 

TÉCNICO EM GESTÃO 
DE MEIO AMBIENTE - 
CIENCIAS BIOLOGICAS 

 ATRIBUIÇÕES: Atividades de pesquisa vinculada ao estudo de todos os organismos vivos, tanto plantas como 
animais, examinando a estrutura e função dos mesmos, além dos vários aspectos de sua relação com cada um e 
com seu meio. 
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01 03 REQUISITOS: Diploma de curso de graduação de nível superior em Ciências Biológicas, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TÉCNIC    
DE AG  
ENG. AG  

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de Agronomia, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com 
suas    
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TÉCNICO EM GESTÃO 
DE MEIO AMBIENTE-
ENG. AMBIENTAL. 

ATR   dad      en   
pesquisa e execução de projetos na área de Engenharia Ambiental, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
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01 08 REQUISITOS: Diploma de curso de graduação de ensino superior em Engenharia Ambiental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TÉCNICO EM GESTÃO 
DE INFORMÁTICA - 
CIENCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES: Realizar estudos de concepção, análise, projeto, desenvolvimento, construção, implementação, 
testes de utilização, documentação e treinamento de software, sistemas e aplicativos próprios; desenvolver, manter 
e atualizar programas de informática de acordo com as normas, padrões e métodos estabelecidos pelo Órgão.

01      

 

01 REQUISITOS: Diploma do curso de graduação de ensino superior em Ciência da Computação, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TÉCNICO EM GESTÃO 
DE MEIO AMBIENTE - 
ENG. FLORESTAL 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de Engenharia Florestal, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 

06    01  

 
 
 
01 08 REQUISITOS: Diploma do curso de graduação de ensino superior em Engenharia Florestal, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TÉCNICO EM GESTÃO 
DE MEIO AMBIENTE - 
ENG. SANITARISTA 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de Engenharia Sanitária, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
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03 
REQUISITOS: Diploma do curso de graduação de ensino superior em Engenharia Sanitária, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TÉCNICO EM GESTÃO 
DE MEIO AMBIENTE - 
ENG. DE MINAS 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de Engenharia de Minas, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
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01 REQUISITOS: Diploma do curso de graduação de ensino superior em Engenharia de Minas, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TÉCNICO EM GESTÃO 
DE MEIO AMBIENTE - 
GEOLOGIA 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de geologia, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com 
suas atribuições profissionais. 
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02 REQUISITOS: Diploma do curso de graduação de ensino superior em Geologia, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TÉCNICO EM GESTÃO 
DE MEIO AMBIENTE - 
METEOROLOGIA 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de Meteorologia, voltados para o meio ambiente, de forma compatível 
com suas atribuições profissionais. 
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REQUISITOS: Diploma do curso de graduação de ensino superior em Meteorologia, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TECNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de Comunicação Social, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Diploma do curso de graduação de ensino superior em Comunicação Social, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 
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TÉCNICO EM GESTÃO 
AGROPECUÁRIA 
MÉDICO VETERINÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisa e execução de projetos na área de Medicina Veterinária, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Diploma do curso de graduação de ensino superior em Medicina Veterinária, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 
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REQUISITOS: Diploma de graduação de ensino superior em Ciências Sociais expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
VENCIMENTO BASE: R$ 1.515,30 (mil quinhentos e quinze e trinta centavos) 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 30 horas 

TOTAL 38 


