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ANEXO I 

 

I – QUADRO DE VAGAS, com reserva para pessoas com deficiência: 

EMPREGO/FUNÇÃO 

VAGAS 

DE 
CLASSIFICAÇÃO 

GERAL 

RESERVADAS 
PARA 

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

TOTAL 

Analista de suporte de Informática 01 - 01 
Analista em Projeto de 
Desenvolvimento Econômico 

05 01 05 

Analista de Crédito e Risco 02 01 02 
Total 08 02 08 
 

II – DAS ATRIBUIÇÕES, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÕES E REQUISITOS 
PARA CONTRATAÇÃO: 

Para todas as funções com vagas oferecidas no presente Edital a jornada de trabalho será de 
40 (quarenta) horas semanais, com as características apresentadas no quadro a seguir: 

Função Remuneração Requisitos Atribuições 

Analista de 
Suporte de 
Informática 

R$ 3.000,00 

Diploma ou 
Declaração de 
conclusão de curso 
superior em Ciências 
da Computação, 
Engenharia da 
Computação ou 
Sistema da 
Informação, 
concluídos em 
instituição 
oficialmente 
reconhecida; 

 

Comprovação do 
Registro no Conselho 
da Categoria; 

 

Experiência 
comprovada de no 
mínimo 06 (seis) 
meses em atividades 
de acompanhamento 
ou execução de 
atividades de suporte 
após a graduação.  

Assegurar, com base em 
conhecimentos fundamentais em 
ciências e engenharia da computação e 
sistemas da informação o suporte 
adequado ao perfeito funcionamento do 
Sistema operacional informatizado da 
Agência;  

Apoiar a administração da estrutura 
física de computadores de hardware 
(configurações e instalações), de 
software básico (sistemas 
operacionais, banco de dados, 
aplicativos de escritório, utilitários, 
instalação e manutenção de softwares);  

Propor medidas para o 
aperfeiçoamento da estrutura de rede 
local de computadores, dos sistemas 
de banco de dados, e dos sistemas 
operacionais;  

Propor medidas para o alcance das 
metas e objetivos organizacionais 
específicos de Tecnologia da 
Informação; 

Analisar oportunidades e sugerir 
medidas para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos processos 
internos de Tecnologia da Informação 
da empresa; 

Acompanhar o cumprimento da Política 
de Segurança;  
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Executar rotina de Back-Up e apoiar a 
execução do plano de recuperação de 
desastre;  

Assegurar o suporte aos usuários. 

Analista em 
Projetos de 
Desenvolvi-
mento 
Econômico 

R$ 4.190,00 

Diploma ou 
Declaração de 
conclusão de curso 
superior de Ciências 
Contábeis, 
Administração, 
Direito, Economia ou 
Engenharia concluído 
em instituição 
oficialmente 
reconhecida; 

 

 

Experiência 
comprovada de no 
mínimo 06 (seis) 
meses em atividades 
de projetos 
econômicos 
financeiros, negócios 
e financiamentos e 
microcrédito em 
instituições 
financeiras e 
correlatas, após a 
graduação; 

 

Analisar, avaliar e emitir parecer 

técnico sobre a viabilidade de projetos 

a serem financiados, com base no 

conhecimento e na aplicação d os 

conceitos fundamentais de análise 

econômica e social e dos conceitos de 

crédito e risco; 

Participar na elaboração de programas 

de financiamento a empreendimentos; 

Realizar análises sobre vocações 
econômicas e potencialidades nas 
diferentes regiões de desenvolvimento, 
passíveis de serem financiadas pelos 
programas de crédito da Agência; 

Coletar informações de mercado para 
identificar demandas, necessidades e 
oportunidades ou para identificar 
ameaças decorrentes da conjuntura 
econômica que possam impactar a 
atuação da Agência; 

Acompanhar e analisar a carteira de 
clientes, com o objetivo de avaliar os 
índices de inadimplência e propor 
medidas para resguardar esse risco 
nos parâmetros estabelecidos pela 
Agência; 

Propor medidas e mecanismos de 
recuperação do crédito; 

Prospectar, no mercado, clientes e 
projetos passíveis de financiamento; 

Acompanhar os projetos financiados, a 

evolução da carteira de crédito e 

avaliar o desempenho de acordo com 

os indicadores de resultados 

estabelecidos nos diferentes 

programas da Agência. 

Executar outras tarefas correlatas. 

Analista de 
Crédito e 
Risco  

R$ 4.190,00 

Diploma ou 
Declaração de 
conclusão de curso 
superior em 
Economia, Ciências 
Contábeis, ou 
Administração, 
concluídos em 

Analisar projetos, avaliar e emitir 
parecer técnico, com base no 
conhecimento e na aplicação dos 
conceitos fundamentais de crédito e 
risco; 

Analisar e emitir parecer técnico sobre 
a situação cadastral dos clientes; 
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instituição 
oficialmente 
reconhecida; 

 

Comprovação do 
Registro no Conselho 
da Categoria; 

 

Experiência 
comprovada de no 
mínimo 06 (seis) 
meses em atividades 
de acompanhamento 
ou execução de 
atividades de crédito 
e risco em instituição 
financeira, após a 
graduação; 

 

Analisar as demonstrações financeiras 
das empresas demandantes de crédito, 
sua capacidade de pagamento e emitir 
relatório para tomada de decisão; 
Coletar informações do mercado para 
balizar a análises dos pleitos; 

Participar no planejamento das e 
atividades do setor 

Propor limites de financiamento e de 
negociação de dívidas; 

Elaborar relatório de avaliação de risco 
de crédito baseado em fatores como 
caráter, capacidade, capital e 
condições de pagamento, identificando 
clientes considerados de menos riscos; 

Acompanhar, planejar a cobrança de 
débitos em atraso referentes aos 
programas de financiamento; 

Notificar clientes em atraso e solicitar 
quitação, em conformidade com as 
normas estabelecidas pela instância 
competente; 

Analisar a demanda de alterações, 
substituições e/ ou liberação de 
garantias; 

Efetuar cálculos para renegociação 
e/ou liquidação de dívidas vencidas; 

Elaborar parecer técnico sobre 
propostas de renegociação de dívidas; 

Manter controle sobre as dívidas em 
aberto, em negociação e/ou baixar 
quitação; 

Emitir e/ou conferir documentos 
diversos inerentes aos processos de 
cobrança; 

Calcular e interpretar indicadores 
financeiros e acompanhar e analisar 
indicadores de avaliação de 
desempenho dos processos de 
cobrança; 

Desempenhar outras atividades 
correlatas. 

 

 

 


