SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO ERALDO GUEIROS
PORTARIA CONJUNTA SAD/SUAPE Nº 26, DE 23 DE MARÇO DE 2010
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS E DESCRIÇÃO DOS CARGOS
1. QUADRO DE VAGAS:
CARGO: ANALISTA TÉCNICO
Tot. de
Vagas

Vagas p/
Pes. c/
Def.

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

5

1

ADVOGADO

2

1

ANALISTA AMBIENTAL

1

ANALISTA CONTÁBIL

1

-

ANALISTA DE NEGÓCIOS DA INDUSTRIA NAVAL.

1

-

ANALISTA DE NEGÓCIOS DA INDUSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS

1

-

ANALISTA DE PROJETOS E TRANSPORTE

1

-

ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO

1

-

ANALISTA DE PROJETOS/INVEST./PESQ/PROSP.

3

1

ARQUITETO

2

1

ASSISTENTE SOCIAL

1

-

AUDITOR INTERNO

1

-

BIBLIOTECÁRIO

2

1

BIÓLOGO (BACHARELADO)

1

-

BIÓLOGO (LICENCIATURA)

1

-

CONTADOR

1

-

ECONOMISTA

2

1

ESTATÍSTICO

1

-

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

2

1

ENGENHEIRO CARTÓGRAFO

3

1

ENGENHEIRO CIVIL

6

1

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1

-

ENGENHEIRO QUÍMICO

1

-

GEÓGRAFO(BACHARELADO)

1

-

GEOGRAFIA(LICENCIATURA)

1

-

JORNALISTA

1

-

OCEANÓGRAFO

1

-

PSICOLÓGO

1

-

FUNÇÕES
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PUBLICITÁRIO

1

-

RELAÇÕES PÚBLICAS

1

-

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

2

1

TECNÓLOGO EM INFORMÁTICA

1

-

TOTAL

51

10

Tot. de
Vagas

Vagas p/
Pes. c/
Def.

TÉCNICO AGRÍCOLA

2

1

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

6

1

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

1

-

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

1

-

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

2

1

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

1

-

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1

-

TÉCNICO EM TOPOGRAFIA

4

1

TÉCNICO CADISTA

2

1

TOTAL

20

5

Tot. de
Vagas

Vagas p/
Pes. c/
Def.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

19

1

AUXILIAR DE CARTOGRAFIA

01

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

4

1

MARITÍMO

1

-

CONTROLADOR DE TRAFEGO MARITIMO

8

1

ELETRICISTA

1

-

ENCANADOR

1

-

FISCAIS DE CAMPO

6

1

TOTAL:

41

4

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

FUNÇÕES

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

FUNÇÕES
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2- DESCRIÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES - REMUNERAÇÕES E REQUISITOS
NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ANALISTA TÉCNICO
REMUNERAÇÃO*: R$ 2.705,34
FUNÇÕES

DESCRIÇÃO DAS ATIIVIDADES

REQUISITOS

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS

Profissional para Planejar, coordenar, assessorar e executar as
atividades de promoção industrial e de negócios da empresa, de Curso Superior na
acordo com as diretrizes traçadas para o Complexo Industrial Função
Portuário de Suape e a política de desenvolvimento do Estado

ADVOGADO

Desenvolver atividades de natureza jurídica, elaborando
petições, documentos, pronunciamentos, minutas, informações e
demais trabalhos correlatos no âmbito do direito, visando à Curso Superior na
defesa dos interesses da empresa, ativa e passivamente em juízo Função
ou fora dele, instruindo e fundamentando legalmente as suas
atividades e decisões.

ANALISTA
AMBIENTAL

Atividades de gestão e monitoramento, de cumprimento de
Termos de Compromisso firmado com órgãos ambientais e
ministério público, elaboração e implementação de projetos de Curso Superior de
compensação ambiental, auditoria ambiental, atividades de Engenharia
combate a acidentes ambientais e recuperação de ecossistemas
degradados. Monitoramento das atividades industriais de Suape.

ANALISTA CONTÁBIL

Executar, interpretar, acompanhar, orientar, supervisionar e
aprovar a organização e registros contábeis envolvendo plano de
contas, balanço anual, balancetes e demonstrações contábeis e Ciências
financeiras. Subsidiar, analisar, interpretar e emitir parecer das Contábeis
análises contábeis e financeiras, situação patrimonial e
econômica da empresa.

ANALISTA DE FOLHA
DE PAGAMENTO

Executar a folha de pagamento, cálculos de rescisão, 13º, férias,
encargos em geral, sistema SEFIP, conectividade social, Nível Superior
CAGED, RAIS, DARF.

ANALISTA DE
NEGÓCIOS DA
INDUSTRIA NAVAL

Estudo da cadeia naval para fomentar oportunidades de
negócios; prospecção de empresas na área naval, tanto na área
nacional como internacional, para se inserir na respectiva cadeia. Nível Superior
Realizar gestão para aumento da participação da indústria
pernambucana na cadeia naval.

ANALISTA DE
NEGÓCIOS DA
INDUSTIAL DE
PETRÓLEO E GÁS

Estudo da cadeia de petróleo e gás para fomentar oportunidades
de negócios; prospecção de empresas na área de petróleo e gás,
tanto na área nacional como internacional, para se inserir na Nível Superior
respectiva cadeia. Realizar gestão para aumento da participação
da indústria pernambucana na cadeia petróleo e gás.

ANÁLISTA DE
PROJETOS E
TRANSPORTES

Elaborar projetos arquitetônicos, desenhos urbanos e
parcelamento; realizar planejamento urbano e regional(região do
Engenheiro Civil
território estratégico de Suape); planejamento de sistemas
ou Arquiteto
viários e de transportes na dimensão regional e local; trabalhar
com os instrumentos de política urbana:Estatuto da Cidade

ANALISTA DE
Curso de Nível
PROJETOS/INVEST./PE Analisar os processos de empreendimento, realizar pesquisa de
Superior
mercado, realizar prospecção de clientes.
SQ/PROSP.
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ARQUITETO

Elaborar projetos arquitetônicos, desenhos urbanos e
parcelamento; Realizar planejamento urbano e regional (região
do território estratégico de Suape); trabalhar com os
instrumentos de política urbana; Estatutos da Cidade, Plano
Arquiteto
Diretor, Lei de Uso e Ocupação de Solo, Lei do Perímetro
Urbano e Código de Obras e de postura entre outros.
Acompanhamento de processos, análise e elaboração de parecer
técnico de projetos e ações.

ASSISTENTE SOCIAL

Desenvolver, implantar e coordenar projetos sociais, bem como
Curso Superior na
executar, coordenar e supervisionar coleta de dados sobre a
Função
realidade social e econômica dos ocupantes das terras de Suape.

AUDITOR INTERNO

Emitir parecer sobre o balanço e balancetes contábeis face os
negócios da organização. Avaliar, elaborar e implantar normas
Curso de Nível
sobre o controle orçamentário financeiro da instituição.
Superior
Levantar, executar, analisar e emitir parecer de auditoria interna
parcial e final durante o exercício financeiro;

BIBLIOTECÁRIO

Analisar, organizar, catalogar, sistematizar acervos documentais.
Curso Superior na
Cadastrar eletronicamente o acervo. Construir árvore temática
Função
que represente a realidade documental a ser trabalhada.

BIÓLOGO
(BACHARELADO)

Elaboração, acompanhamento de planos de monitoramento de:
qualidade da água, do solo e do ar. Implementação de
monitoramento de atividades de drenagem, operações portuárias.
Atividades de Licenciamento de obras, serviços e operações.
Elaboração de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, Plano de
Bacharel
Emergência Individual. Projetos de Compensações Ambientais e
Biologia
Planos implementação e coordenação de planos de Recuperação
áreas Degradadas, Planos de Emergência, Projeto de
Compensação ambiental, restauração florestal, Plano de
Gerenciamento de Resíduos, Planos de Segurança.
Implementação de programas de biomonitoramento.

BIÓLOGO
(LICENCIATURA)

Desenvolvimento de atividades de educação ambiental e gestão
de projetos de educação ambiental, atividades de gerenciamento Licenciatura
de unidades de conservação. Atividades de gestão Biologia
socioambiental.

CONTADOR

Interpretar e aplicar a legislação fiscal, tributária e o plano de
contas; Orientar e efetuar registros e operações contábeis,
orçamentárias e patrimoniais, bem como os trabalhos de
contabilização de documentos e prestação de contas; Realizar a Curso Superior na
conciliação de contas; Classificar e avaliar despesas; Efetuar Função
cálculos contábeis; Elaborar balancetes, balanços, relatórios e
demonstrativos de contas; Preparar a declaração do imposto de
renda da Empresa; Atender auditagem e fiscalizações.

ECONOMISTA

Atualizar os controles dos contratos; Elaborar, sob supervisão, a
programação de investimentos e desembolsos; Elaborar estudos
e projetos de captação de recursos; estudos de Análise de
viabilidade técnica, econômica e financeira,. Planejar
Curso Superior na
orçamentos PPA, LOA, etc.; Participar da elaboração e
Função
acompanhamento do orçamento de investimento; ; de equipes
multidisciplinares de planejamento urbano e regional; Elaborar a
sistematização de documentos(termos de referência, relatórios,
pareceres técnicos, etc.)

ESTATÍSTICO

Elaboração de gráficos, tabelas, estimativas e projetos.
Coordenação, operação e manutenção de Sistemas de Curso Superior na
informações de Banco de Dados; Operação de sistema de Função
acompanhamento e monitoramento e avaliação da programação

em

em
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físico financeira das ações de Suape. Apoio às diversas diretorias
de Suape.
ENGENHEIRO
AGRÔNOMO

Localização de área, levantamento do tipo de vegetação, análise
fitosanitárias de culturas, levantamento de benfeitorias,
Curso Superior na
levantamento de solo, elaboração de laudo de avaliação,
Função
atividades de viveicultura, manejo de solo, recuperação de áreas
degradadas, plantios e monitoramento de áreas de mata atlântica.

ENGENHEIRO
CARTÓGRAFO

Supervisão, coordenação e orientação teórica de instrumentos
topográficos, batimétricos, geodésico, aerofotogramétricos e
sensoriamento remonto, elaboração de cartas geográficas, seus
serviços afins e correlatos. Desenvolvimento de atividades
Curso Superior na
voltadas para mapeamento de campo(topográfico) de
Função
geoprocessamento, geodésico e cadastramento físico-territorial;
Coletar, armazenar, medir, processar e analisar dados
necessários à representação adequada de fenômenos que
ocorrem na superfície terrestre.

ENGENHEIRO CIVIL

Elaboração de termos de referência para editais de licitação de
obras e projetos, elaboração de orçamentos básicos para
licitações, análise de propostas em processos licitatórios,
observância da Lei 8.666/93, fiscalização de obras(rodoviárias,
Curso Superior na
portuárias, edificações, ferroviárias, recuperação estrutural),
Função
análise de convênios(IN 01), acompanhamento de
dragagens(levantamento topobatimétrico, dragas de sucção e
recalque, dragas auto transportadoras "HOPPER", análise e
controle de áreas destinadas a empréstimo e expurgo(bota-fora).

ENGENHEIRO
QUÍMICO

Implementação de atividades de: monitoramento de cursos
hídricos, qualidade do ar, Gestão de Resíduos, Avaliação de Curso
Superior
Impacto Ambiental – AIA, Plano de Emergência Individual, em
Engenharia
Planos de Recuperação Áreas Degradadas, Plano de Segurança e Química
Passivos Ambientais, Ecologia portuária.

GEÓGRAFO
(BACHARELADO)

Implementação de atividades de : Avaliação de Impacto
Ambiental – AIA, Licenciamento, Planos de Recuperação Áreas Bacharel
Degradadas, Educação Ambiental, monitoramento de uso e Geografia
ocupação do solo.

GEOGRAFIA(LICENCI
ATURA)

Atividades em: educação ambiental, gestão de projetos de
Licenciatura
educação ambiental, gestão sócioambiental, projetos de inclusão
Geografia
socioambiental.

em

em

JORNALISTA

Propor e executar a política de comunicação social de Suape, de
acordo com os seus objetivos. Assessorar a diretoria em suas
relações com o público interno e externo, autoridades e
entidades. Projetar a imagem de Suape junto ao público,
informando, orientando e divulgando os objetivos e realizações
da empresa, promovendo inclusive campanhas educativas;

OCEANÓGRAFO

Elaboração e implementação de Planos de Monitoramento em
bioinvasão; água de lastro, Gestão de material Dragado,
Avaliação de Impacto Ambiental – AIA; Licenciamento, plano
de Emergência Individual, atividades de combate á acidente em Curso Superior na
águas marinhas, complementação de gestão em resíduos de Função
embarcações e resíduos tóxicos/perigosos, implementação de
boas práticas ambientes na portuária implementação de Planos
de Segurança.

PSICOLÓGO

Realizar recrutamento, treinamento, diagnóstico organizacional,
Curso Superior na
análise de cargos e salários, acompanhamento do PCCS, projetar
Função
sistema de avaliação de desempenho.

Curso
Superior
em Jornalismo,
Publicidade,
Comunicação.

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO ERALDO GUEIROS
PORTARIA CONJUNTA SAD/SUAPE Nº 26, DE 23 DE MARÇO DE 2010
Criação de peças publicitárias para diferentes tipos de mídias;
planejamento de comunicação como um estudo de mercado;
Planejamento de campanha publicitária; Identificação de
tendência de feiras e eventos que sejam positivos para o Porto;
Reconhecer o papel dos meios de comunicação de massa na Curso Superior na
construção social da realidade. Interagir com profissionais de Função
outras áreas da comunicação. Diagramação de relatórios folders,
cartazes e cartão de visita. Objetivos traçados pela empresa,
assessorando a Diretoria em suas relações com os públicos
interno e externo, projetando e divulgando seus objetivos e
realizações por meio de campanhas de esclarecimento.

PUBLICITÁRIO

RELAÇÕES PÚBLICAS

Acompanhar, participar e executar pesquisas de opinião pública
e de atividades voltadas à produção de meios e conteúdos
textuais e visuais para veiculação na mídia, bem como a Curso Superior na
organização e o acompanhamento de eventos corporativos e Função
participações da instituição em feiras, exposições, congressos,
seminários, conferências simpósios e eventos similares.

RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

Acompanhar o cumprimento dos contratos, projetos, obras e
Curso de Nivel
atividades diretas e indiretas com os clientes instalados no
Superior
complexo.

TECNÓLOGO EM
INFORMÁTICA

Promover o desenvolvimento e implementação de metodologia e Tecnólogo
em
instrumentos relativos ao planejamento e gerenciamento dos Informática,
recursos informáticos.
Sistema de Redes
NÍVEL TÉCNICO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL
REMUNERAÇÃO*: R$ 1.404,90

FUNÇÕES

DESCRIÇÃO DAS ATIIVIDADES

REQUISITOS

TÉCNICO AGRÍCOLA

Coordenar, orientar os serviços de preparação de mudas, plantio,
colheita e beneficiamento de espécies vegetais, supervisionando
Curso
Técnico
a demarcação e preparação de áreas, elaborando planos de
Agrícola
colheitas e tratos culturais, providenciando a utilização de
métodos adequados das diversas áreas.

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS

Realizar contados com empresas prestadoras de serviços e/ou
com pessoal interno da empresa, para fornecer informações sobre
contratos. Efetuar registros, assentamentos, e controles referentes
a sua área de atuação.

TÉCNICO EM
CONTABILIDADE

Efetuar assentamentos, registros, e controles contábeis, relativos
às compras e vendas de serviços efetuados pela empresa.
Executar operação dos sistemas e processos de controles
Curso de Técnico
contábeis. Efetuar o planilhamento e digitação de toda a
em Contabilidade
contabilidade e encaminhamento da sua conferência. Efetuar o
arquivamento do registro contábil de notas fiscais e da
documentação comprobatória da realização das despesas;

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

Auxiliar na fiscalização, acompanhamento de projetos de obras
civis; Executar levantamentos físicos, envolvendo características,
especificações de materiais e recursos em geral; Elaborar, sob
Curso de Técnico
orientação, anteprojetos e projetos de obras civis; Efetuar
em Edificações
esboços e desenhos técnicos; Elaborar relatórios, controle de
dados/informações técnicas e informativo de andamento de
obras.

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

Auxiliar na promoção e desenvolvimento e implementação de
Curso
Técnico
metodologia e instrumentos relativos ao planejamento e
em Informática
gerenciamento dos recursos informáticos.

Curso
Técnico
em
Administração de
Empresas
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TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE

Realizar estudos preliminares sobre a regeneração dos
manguezais e matas nativas observando sua estrutura nas
diversas áreas; fiscalizar os serviços de campo, distribuindo e Curso de Técnico
orientando as tarefas aos agentes auxiliares de operação; em
Meio
Contribuir na identificação e localização dos remanejamentos de Ambiente
matas nativas para estudos, manejos e implantação de projetos de
reflorestamento nas zonas de preservação ecológica – ZPEC.

TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO
TRABALHO

Orientar e coordenar o sistema de Segurança e medicina do
Trabalho, inspecionado ambiente, instalações e equipamentos,
Curso
Técnico
verificando as condições de trabalho, detectando riscos e causas
em Segurança do
de acidentes, para promover programas de segurança preventiva
Trabalho
e corretiva, assegurando a integridade física dos empregados e
dos bens da empresa.

TÉCNICO EM
TOPOGRAFIA

Efetuar levantamento da superfície e subsolo da terra, de sua
topografia natural e das obras existentes determinando o perfil, a
localização, as dimensões exatas e a configuração de terrenos,
campos e estradas, para fornecer os dados necessários aos
trabalhadores de construção civil, exploração e elaboração de
mapas nas áreas do Complexo Portuário de Suape;

Curso
Técnico
em Edificações,
Técnico
em
Estrada, Técnico
em Saneamento

TÉCNICO CADISTA

Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando
software específicos para desenho técnico, assim como executar
plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias
e elétricas e desenhos cartográficos;coletar e processar dados e
planejar o trabalho para a elaboração do projeto como, por
exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir custos
do desenho, analisar croqui e aplicar normas de saúde
ocupacional e normas técnicas ligadas à construção civil,
podendo atualizar o desenho de acordo com a legislação. Cálculo
de volume em obras de terraplenagem, compatibilização de
projetos. Manuseio de sistemas de coordenadas.

Curso
Técnico
em Edificações,
Desenho
Industrial
ou
Informática

NÍVEL MÉDIO
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL
REMUNERAÇÃO*: R$ 878,09
FUNÇÕES

DESCRIÇÃO DAS ATIIVIDADES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Executar atividades de apoio administrativo relacionadas a
recursos humanos, contábil-financeira, serviços gerais,
Ensino Médio
transporte, suprimento de materiais e serviços, processos
licitatórios, orçamentos, custos e outros.

AUXILIAR
TOPOGRAFIA

AUXILIAR
CARTOGRAFIA

MARITÍMO

REQUISITOS

Auxiliar nos levantamentos de superfície e subsolo da terra,
localização, configuração de terrenos, campos e estradas, para
DE
fornecer os dados necessários aos trabalhadores de construção Ensino Médio
civil, exploração e elaboração de mapas nas áreas do Complexo
Portuário de Suape;
EM

Realizar técnica de levantamentos topográficos, batimétricos,
geodésico, aerofotogramétricos e sensoriamento remoto, Ensino Médio
elaboração de cartas geográficas, seus serviços afins e correlatos
Ensino Médio e
da
Operar a embarcação que levará profissionais para frente de Habilitação
serviço no mar.
Capitania
dos
Portos

CONTROLADOR
DE Executar o controle das operações de atracação e desatracação de
Ensino Médio
TRAFEGO MARITIMO navios, movimentação de cargas nos armazéns e pátio de Suape e
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de operações realizadas em cais de uso público, observando os
dispositivos legais pertinentes.

ELETRICISTA

Fazer reparos em geral nas instalações elétricas, fixando quadros
de distribuição de corrente, caixa, fusíveis, tomadas e
interruptores, substituindo fios de unidades danificadas. Testar
circuito de instalação, utilizando aparelhos de comparação e Ensino Médio
verificação; revisar motores e painéis de instalações
periodicamente, a fim de prevenir qualquer defeito no sistema
elétrico da empresa.

ENCANADOR

Fazer reparos em geral nas instalações hidráulicas; revisar
periodicamente todas as instalações, a fim de prevenir qualquer Ensino Médio
defeito no sistema hidráulico da empresa.

FISCAIS DE CAMPO

Resolver impasses que possam surgir no campo, visando
assegurar a execução normal dos trabalhos, informar ao superior
imediato as atividades realizadas. Executar e auxiliar o corpo
Ensino Médio e
técnico na execução de tarefas de campo, visando melhor
Habilitação AB
aproveitamento na execução dos serviços operacionais. Distribuir
tarefas e fiscalizar turmas de trabalho a fim de garantir o bom
desempenho e organização do grupo.

