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 ANEXO I 
 

 EDITAL 001/2009  
 

CÓDIGOS/DETALHES DE ESPECIALIDADE DO CARGO DE 
AGENTE INDUSTRIAL 

 
 
Código: 01 
Detalhe de Especialidade: Ajudante de Serviços 
Faixa Salarial: 1 
Salário Base (R$): 465,00 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: 4ª série do Ensino Fundamental completo (antigo primário).  
Aptidões Específicas: Atenção, adaptabilidade, disciplina, coordenação muscular e 
destreza física, disponibilidade, resistência a variações de temperatura e luminosidade. O 
trabalho exige grande esforço físico quando do desenvolvimento de atividades braçais. As 
atividades poderão ser executadas ao ar livre, sujeitas a intempéries. 
Atribuições: Executar serviços operacionais e braçais, no segmento de alimentos, 
bebidas e congêneres, tais como: limpeza, manutenção e conservação de áreas internas e 
externas; carga, descarga e transporte de insumos, vasilhames e outros materiais e 
produtos acabados; capina, roçadas, pintura, manutenção em geral e limpeza nas áreas de 
produção, equipamentos, manutenção eletromecânica, laboratório, almoxarifado, 
reservatórios, tubulações, fontes, oficina, dentre outras; auxiliar na remoção, instalação e 
regulagem de equipamentos; executar inspeção visual dos vasilhames, antes e após o 
processo de envasamento e serviços auxiliares de seleção e aprovação de vasilhames 
retornáveis; efetuar limpeza e higienização de equipamentos e do ambiente de produção; 
executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 02 
Detalhe de Especialidade: Operador de Máquinas 
Faixa salarial: 3 
Salário Base (R$): 639,35 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: 4ª série do Ensino Fundamental completo (antigo primário).  
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação áudio-viso-motora, 
adaptabilidade, coordenação e destreza de membros superiores e inferiores, prudência, 
disciplina, disponibilidade e força e resistência física.  
Atribuições: Operar, no segmento de alimentos, bebidas e congêneres, máquinas e 
equipamentos de produção, tais como: desencaixotadoras, lavadoras, rotuladoras, 
datadoras, embaladoras, empilhadeiras, encaixotadoras, enchedoras, tampadoras, caldeira, 
injeção, sopro e outras similares; executar serviços auxiliares envolvendo limpeza, 
manutenção e conservação de áreas internas e externas, carga e descarga de materiais e 
produtos, manutenção em geral, manutenção eletromecânica, laboratório, almoxarifado, 
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dentre outras; auxiliar na remoção, instalação e regulagem de equipamentos; efetuar 
limpeza e higienização de equipamentos e do ambiente de produção; executar outras tarefas 
inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 03  
Detalhe de Especialidade: Motorista 
Faixa salarial: 5 
Salário Base (R$): 906,92 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental completo (antigo 1º grau). Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria “D”. Curso de Direção Defensiva. Experiência comprovada de 6 
(seis) meses em atividades de transporte de cargas que exigem CNH categoria “D”. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, auto-controle, coordenação audio-viso-
motora, destreza física, disponibilidade, dinamismo.  
Atribuições: Dirigir veículos leves e pesados e vistoriá-los para verificar as condições de 
conservação e documentação; auxiliar nas atividades de carga, descarga e lonagem de 
materiais e equipamentos; manter limpos os veículos; levar e buscar os veículos em oficinas 
e acompanhar os serviços de reparo e manutenção; auxiliar no controle da frota; executar 
outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 04  
Detalhe de Especialidade: Oficial de Eletromecânica 
Faixa salarial: 4 
Salário Base (R$): 761,48 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: Ensino Fundamental completo (antigo 1º Grau). Experiência 
comprovada de 6 (seis) meses em atividades relacionadas à manutenção eletromecânica 
de máquinas e equipamentos industriais.  
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação audio-viso-motora, destreza 
manual, disponibilidade, disciplina, prudência, resistência e força física.  
Atividades: Executar serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em máquinas 
e equipamentos eletromecânicos, no segmento de alimentos, bebidas e congêneres, tais 
como: desencaixotadoras, lavadoras, rotuladoras, datadoras, embaladoras, empilhadeiras, 
encaixotadoras, enchedoras, tampadoras, caldeira, injeção, sopro e outras similares; 
executar instalações, regulagem, montagem e desmontagem de equipamentos; testar 
equipamentos novos e/ou revisados; especificar materiais e gerar informações referentes à 
manutenções eletromecânicas; preparar materiais para fabricação de peças e conexões, 
tornearia, soldagem e de serralheria; executar instalações elétricas prediais e industriais; 
executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 05  
Detalhe de Especialidade: Auxiliar Administrativo 
Faixa salarial: 4 
Salário Base (R$): 761,48 
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Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º Grau).  
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, comunicação oral e escrita, disciplina, espírito 
de equipe, iniciativa e facilidade no relacionamento interpessoal. 
Atividades: Executar atividades auxiliares de apoio administrativo no que se refere à 
execução e controle bancários, pagamentos, rotinas comerciais, contábeis, recursos 
humanos, materiais, almoxarifado, transportes, controle de estoques, expedição, controle da 
produção; atender e recepcionar clientes internos e externos; levantar, preparar e tabular 
dados e informações; emitir, digitar e redigir documentos, correspondências diversas; efetuar 
conferência e atualização de dados; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de 
especialidade. 
 
Código: 06  
Detalhe de Especialidade: Assistente Administrativo 
Faixa salarial: 5 
Salário Base (R$): 906,92 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: Ensino Médio completo (antigo 2º grau). Experiência comprovada de 
6 (seis) meses em atividades administrativas. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, comunicação oral e escrita, disciplina, espírito 
de equipe, iniciativa e facilidade no relacionamento interpessoal. 
Atividades: Executar atividades referentes aos processos de administração de pessoal, 
informática, financeiro, contábil, controle de estoques, expedição, comercial, materiais, 
almoxarifado, transportes, meio ambiente, controle da produção; elaborar relatórios, 
classificação e contabilização de documentos; efetuar conciliações de contas e bancárias, 
controle e apuração de custos, controle de patrimônio, cálculo e apuração de impostos; 
instalação e configuração de equipamentos, programas e redes de conectividade; prestar 
apoio aos usuários nas ferramentas administrativas; elaborar planilhas eletrônicas; 
acompanhar e controlar a tramitação e o fluxo de documentos e processos internos; 
participar de programas de Educação e Sustentabilidade Ambiental para os públicos internos 
e externos; efetuar o controle, cadastro e regularização de uso e ocupação do solo; 
controlar, atualizar, cadastrar e conferir dados, informações, valores, banco de dados; 
efetuar e conferir cálculos diversos; prestar informações gerais sobre os processos internos; 
atender, recepcionar e acompanhar pessoas, clientes e fornecedores; executar outras 
tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 07 
Detalhe de Especialidade: Técnico em Química 
Faixa salarial: 7 
Salário Base (R$): 1.317,12 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Química, com 
registro no conselho regional da categoria profissional. Experiência comprovada de 6 (seis) 
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meses em atividades como Técnico em Química envolvendo análises bacteriológicas e 
físico-químicas.  
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação audio-viso-motora, destreza 
manual, disciplina, espírito de equipe, iniciativa e facilidade no relacionamento interpessoal. 
Atribuições: Executar, tabular e registrar análises bacteriológicas e físico-químicas em 
águas, no segmento de alimentos, bebidas e congêneres; orientar e/ou preparar meios de 
cultura, materiais e soluções; orientar e/ou coletar amostras de água; elaborar a 
programação de roteiros de amostragem; prestar apoio em reparos e calibração dos 
equipamentos; manter o controle de estoque dos materiais e/ou reagentes; orientar e/ou 
preparar e enviar materiais e caixas para coleta; efetuar testes de controle de qualidade; 
executar atividades inerentes ao controle sanitário dos manipuladores e instalações e efetuar 
tabulação e registro de informações; manter controle de liberação ou interdição sanitária de 
lote de produção relativa à situação sanitária; acompanhar e orientar as atividades de 
limpeza e higienização de equipamentos e instalações; realizar e manter atualizada a 
padronização de processos inerentes à área de atuação; executar outras tarefas inerentes 
ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 08  
Detalhe de Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho  
Faixa salarial: 5 
Salário Base (R$): 906,92 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Segurança do 
Trabalho, com registro no Ministério do Trabalho e Emprego. . Experiência comprovada de 
6 (seis) meses como Técnico em Segurança do Trabalho. 
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação áudio-viso-motora, disciplina, 
espírito de equipe, iniciativa, facilidade no relacionamento interpessoal, percepção de risco e 
atuação proativa. 
Atribuições: Realizar atividades técnicas relacionadas à segurança no trabalho, tais como: 
participar da elaboração e implementação de política de saúde e segurança no trabalho; 
realizar auditoria, acompanhamento e avaliação nas áreas da empresa; identificar variáveis 
de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; participar do 
desenvolvimento de ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar 
de perícias, fiscalizações e CIPA; realizar e manter atualizada a padronização de processos 
inerentes à área de atuação; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
Código: 09  
Detalhe de Especialidade: Técnico em Eletromecânica 
Faixa salarial: 5 
Salário Base (R$): 906,92 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Eletrotécnica ou 
Técnico em Eletrônica ou Técnico em Mecânica ou Técnico em Eletromecânica ou Técnico 
em Elétrica, ou outro equivalente, com registro no conselho da categoria. Experiência 
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comprovada de 6 (seis) meses em atividades técnicas de manutenção eletromecânica de 
máquinas e equipamentos industriais.  
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação áudio-viso-motora, destreza, 
disciplina, espírito de equipe, iniciativa e facilidade no relacionamento interpessoal. 
Atividades: Executar e orientar atividades referentes a manutenções eletromecânicas 
preventivas, preditivas e corretivas, elétricas ou eletrônicas ou mecânicas em máquinas e 
equipamentos, no segmento de alimentos, bebidas e congêneres, tais como: 
desencaixotadoras, lavadoras, rotuladoras, datadoras, embaladoras, empilhadeiras, 
encaixotadoras, enchedoras, tampadoras, caldeira, injeção, sopro e outras similares; 
monitoramento de equipamentos nos setores de produção e manutenção; inspeções 
eletromecânicas; cadastro de dados técnicos; bem como executar serviços de operação de 
equipamentos, de manobra e etiquetagem de equipamentos eletromecânicos; executar e 
orientar a remoção e instalação de equipamentos; efetuar e orientar a regulagem de 
equipamentos; realizar e manter atualizada a padronização de processos inerentes à área 
de atuação; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
 
 
Código: 10  
Detalhe de Especialidade: Técnico em Produção 
Faixa salarial: 6 
Salário Base (R$): 1.090,39 
Jornada de Trabalho: 44 horas semanais sujeitas à escala ou plantão de acordo com 
normas da Empresa. 
Requisitos Exigidos: Curso de nível médio completo de Técnico em Gestão ou Técnico 
em Produção ou Técnico em Alimentos ou outro aplicável à indústria de alimentos, bebidas 
ou congêneres, com registro no conselho da categoria, quando for o caso. Experiência 
comprovada de 6 (seis) meses em atividades técnicas de produção industrial.  
Aptidões Específicas: Atenção concentrada, coordenação áudio-viso-motora, destreza, 
disciplina, espírito de equipe, iniciativa, facilidade no relacionamento interpessoal, percepção 
de risco e atuação proativa. 
Atividades: Executar atividades pertinentes aos processos de produção no tocante à 
qualidade técnica, conformidade dos procedimentos e cumprimento dos Planos de 
Produção; programação de serviços, inspeção e manutenção de equipamentos e 
instalações; gerar dados e elaborar planilhas, instruções de serviços, adequações e/ou 
pequenos projetos; participar da distribuição de pessoal nas diversas atividades e tarefas de 
produção; acompanhar e orientar os serviços de recepção, carga, descarga, estocagem e 
expedição de insumos e materiais; realizar e manter atualizada a padronização de processos 
inerentes à área de atuação; executar outras tarefas inerentes ao detalhe de especialidade. 
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