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RELAÇÃO DE EMPREGOS E REQUISITOS

Código Especialidade Requisitos

700 ADVOGADO
Advogado: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Direito,
fornecido  por  instituição  de  ensino  superior,  reconhecido  pelo  Ministério  da
Educação; e Registro Profissional na Ordem dos Advogados do Brasil. 

710 ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO

Analista  Administrativo  -  Administração:   Diploma,  devidamente  registrado,  de
curso  de  graduação  em  Administração,  fornecido  por  instituição  de  ensino
superior,  reconhecido pelo  Ministério da  Educação;  e  Registro  Profissional  no
Conselho Regional de Administração. 

714 ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE

Analista  Administrativo  -  Contabilidade:   Diploma,  devidamente  registrado,  de
curso  de  graduação  em  Contabilidade,  fornecido  por  instituição  de  ensino
superior,  reconhecido pelo  Ministério da  Educação;  e  Registro  Profissional  no
Conselho Regional de Contabilidade.

801
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -

PROCESSOS

Analista  de  Tecnologia  da  Informação  -  Processos:  Diploma,  devidamente
registrado, de curso de graduação na área de informática ou em qualquer área de
formação  com  pós graduação  em  informática  (carga  horária  mínima  de  360‐
horas), fornecidos por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério
da Educação.

804
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -

SUPORTE E REDES

Analista de Tecnologia da Informação - Suporte de Redes:  Diploma, devidamente
registrado, de curso de graduação na área de informática ou em qualquer área de
formação  com  pós graduação  em  informática  (carga  horária  mínima  de  360‐
horas), fornecidos por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério
da Educação

850 ENGENHEIRO CIVIL

Engenheiro Civil:  Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em
Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
Ministério  da  Educação;  e  Registro  Profissional  no  Conselho  Regional  de
Engenharia e Agronomia.

851 ENGENHEIRO CLÍNICO

Engenheiro Clínico: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em
Engenharia,  fornecido  por  instituição  de  ensino  superior,  reconhecido  pelo
Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso de especialização em
Engenharia Clínica (carga horária mínima de 360 horas); e registro profissional
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

860 JORNALISTA

Jornalista:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  curso  de  graduação  em
Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, reconhecido por instituição
de  ensino  superior,  reconhecido  pelo  Ministério  da  Educação;  e  registro
profissional em órgão de classe.

900 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Assistente Administrativo: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de
curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo
Ministério da Educação. 

910 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Técnico em Contabilidade:  Certificado, devidamente registrado, de conclusão de
curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo
Ministério  da  Educação;  Certificado  de  conclusão  de  curso  técnico  em
Contabilidade, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional
no Conselho Regional de Contabilidade.

911 TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Técnico em Informática:  Certificado, devidamente registrado, de conclusão de
curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo
Ministério  da  Educação;  Certificado  de  conclusão  de  curso  Técnico  em
Informática, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

912 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Técnico  em  Segurança  do  Trabalho:  Certificado,  devidamente  registrado,  de
curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo
Ministério  da  Educação;  Certificado  de  conclusão  de  curso  Técnico  em
Segurança do Trabalho, fornecido por instituição educacional reconhecida pelo
Ministério  da  Educação;  e  registro  profissional  no  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego.
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