ANEXO II - VAGAS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
(Edital da Portaria Conjunta SARE/SEDUC nº 19 /2004)
VAGAS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1. Analista de Obras com formação em Engenharia Civil:
1.1. Vagas: 02 (duas)
1.2. Graduação mínima: 3º grau completo em Engenharia Civil.
1.3. Experiência profissional mínima: 05 (cinco) anos em fiscalização e coordenação de
obras.
1.4. Descrição das atividades: estabelecer e executar controle de qualidade sistemático
das obras emitindo relatórios de avaliação periódica; aprovar medições e pareceres
sobre obras e serviços executados; assistir as unidades da Secretaria da Educação e
Cultura, em assuntos de construção, ampliação e restauração de prédios; controlar e
analisar documentos de despesas referentes à prestação de contas das atividades
pertinentes ao seu grupo de obras; solicitar Termos Aditivos, quando for o caso,
devidamente acompanhados de justificativa Técnica, análise de preços, cronograma e
demais informações necessárias à sua aprovação pela Secretaria Executiva de Gestão
da SEDUC.
Remuneração: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
2. Analista em Obras com formação em Engenharia Elétrica
2.1. Vagas: 01 (uma)
2.2. Graduação mínima: 3º grau completo em Engenharia Elétrica
2.3. Experiência profissional mínima: 05 (cinco) anos em fiscalização, coordenação de
obras e elaboração de projetos de elétrica com potência mínima instalada de 1 (um)
MVA
2.4. Descrição das atividades: estabelecer e executar controle de qualidade sistemática
das obras emitindo relatórios de avaliação periódica; aprovar medições e pareceres
sobre obras e serviços executados; assistir as unidades da Secretaria da Educação e
Cultura, em assuntos de construção, ampliação e restauração de prédios; controlar e
analisar documentos de despesas referentes à prestação de contas das atividades
pertinentes ao seu grupo de obras; solicitar Termos Aditivos, quando for o caso,
devidamente acompanhados de justificativa técnica, análise de preços, cronograma e
demais informações necessárias á sua aprovação pela Secretaria Executiva de Gestão
da SEDUC.
Remuneração: R$ 2.300,00 ( dois mil e trezentos reais) .

