PROCESSO SELETIVO
Retificação nº 04 - Edital n.º 1009

A ITAIPU Binacional, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital
nº 1009, torna publica a retificação a seguir do Edital nº 1009, que altera informações do Edital nº
1009 e da Retificação nº 01, conforme segue:
Onde se lê:
NOME E
CÓDIGO DO
CARGO E
POLO DE
TRABALHO

REQUISITOS EXIGIDOS NA
ETAPA DE ANÁLISE
DOCUMENTAL

SALÁRIO BASE

VAGAS

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS

01+CR

Sob supervisão, poderá atuar em várias
áreas da empresa, executando atividades
de planejamento e gestão de convênios e
contratos, elaborar e analisar projetos e
relatórios
técnicos,
orçamentos,
requisições de compras de materiais e
equipamentos; acompanhamento técnico e
fiscalização da execução de obras e
práticas conservacionistas de solo e água,
apoio técnico em campo e na coordenação
de equipes internas e externas para
execução de atividades interinstitucionais e
no mapeamento e gestão de informações
cartográficas em bacias hidrográficas,
coordenar programas e ações, planejar
ações, estabelecer contatos internos e
externos, realizar negociações com
parceiros atuais e potenciais, organizar e
coordenar parcerias, desenvolver materiais
e conteúdos para difundir conceitos e
técnicas.

Diploma ou Certificado de
conclusão,
devidamente
registrado, do Curso Superior
(bacharelado)
em
Agroecologia, Agronomia,
Engenharia Agronômica ou
Tecnólogo
em
Agroecologia,
reconhecido
pelo Ministério da Educação
Profissional
de Nível
Universitário
Jr
013/1009
(*)
Foz do
Iguaçu

E
Registro
no
respectivo
Conselho de Classe no
Estado do Paraná. Caso o
profissional a ser admitido não
possua o registro no CREAPR, será necessário tirar o
visto junto ao CREA-PR,
tendo em vista que todas as
vagas são para atuação no
Paraná.
E
Carteira
Nacional
de
habilitação (CNH), categoria
“B”

R$ 7.090,22
(acrescido do
valor de R$
1.018,78,
observando-se
o piso salarial
mínimo de
engenheiros
nesta data e
para este
Edital, por
recomendação
judicial
anterior).

E
Experiência de 6 meses em
assistência
técnica
em
extensão rural.
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Leia-se:
NOME E
CÓDIGO DO
CARGO E
POLO DE
TRABALHO

REQUISITOS EXIGIDOS NA
ETAPA DE ANÁLISE
DOCUMENTAL

SALÁRIO BASE

VAGAS

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS

01+CR

Sob supervisão, poderá atuar em várias
áreas da empresa, executando atividades
de planejamento e gestão de convênios e
contratos, elaborar e analisar projetos e
relatórios
técnicos,
orçamentos,
requisições de compras de materiais e
equipamentos; acompanhamento técnico e
fiscalização da execução de obras e
práticas conservacionistas de solo e água,
apoio técnico em campo e na coordenação
de equipes internas e externas para
execução de atividades interinstitucionais e
no mapeamento e gestão de informações
cartográficas em bacias hidrográficas,
coordenar programas e ações, planejar
ações, estabelecer contatos internos e
externos, realizar negociações com
parceiros atuais e potenciais, organizar e
coordenar parcerias, desenvolver materiais
e conteúdos para difundir conceitos e
técnicas.

Diploma ou Certificado de
conclusão,
devidamente
registrado, do Curso Superior
(bacharelado) em Agronomia
ou Engenharia Agronômica,
reconhecido pelo Ministério da
Educação
E
Profissional
de Nível
Universitário
Jr
013/1009
(*)
Foz do
Iguaçu

Registro
no
respectivo
Conselho de Classe no
Estado do Paraná. Caso o
profissional a ser admitido não
possua o registro no CREAPR, será necessário tirar o
visto junto ao CREA-PR,
tendo em vista que todas as
vagas são para atuação no
Paraná.
E
Carteira
Nacional
de
habilitação (CNH), categoria
“B”

R$ 7.090,22
(acrescido do
valor de R$
1.018,78,
observando-se
o piso salarial
mínimo de
engenheiros
nesta data e
para este
Edital, por
recomendação
judicial
anterior).

E
Experiência de 6 meses em
assistência
técnica
em
extensão rural.

Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação revogando disposições em contrário.

Foz do Iguaçu, 12 de dezembro de 2018.

__________________________________________
João Pereira dos Santos
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ITAIPU
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