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AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA  

 
CONCURSO PÚBLICO 

 
EDITAL Nº 01/2014 

 
A AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL - torna público a realização de Concurso Público para 
contratação de pessoal conforme requisitos, orientações e definições do presente Edital. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos complementares e eventuais retificações, 

sendo sua execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, doravante 
denominado IBFC. 

 
1.2. O Concurso Público de que trata este Edital visa ao provimento de Cargos para profissionais com escolaridade: 

Nível Fundamental, Médio e Médio Técnico completo, e Formação de Cadastro Reserva de 10 (dez) vezes o 
número de vagas disponibilizadas, conforme especificações estabelecidas no Quadro de Vagas, do Anexo I,  
deste Edital. 

 
1.3. O Concurso Público de que trata este Edital contará de uma única fase constituída de Prova Objetiva de múltipla 

escolha, de caráter eliminatório e classificatório, conforme critérios estabelecidos no item 7, deste Edital. 
 
1.4. A contratação de que trata o presente edital dar-se-á pelo regime jurídico do Decreto-lei nº 5.452 de 01 de maio 

de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
1.5. Os candidatos aprovados integrarão a equipe do AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, 

enquanto perdurar seu contrato. 
 
1.6. Os candidatos aprovados no Concurso Público, ao serem contratados, deverão atender aos requisitos e executar 

as atividades inerentes ao Cargo. 
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2.2. O candidato será responsável por qualquer erro e omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de 

inscrição. O candidato que não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste Edital não será admitido. 
 
2.3. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atender a todas as condições 

estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e etapas, e que o fato seja constatado posteriormente. 

 
2.4. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e atender as condições para inscrição 

especificadas a seguir: 
 

2.4.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e 
obrigações civis e gozo dos direitos políticos (decreto n.º 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal, § 1º do 
Art. 12 de 05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/98, Art. 3º); 
 

2.4.2. Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
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2.4.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

 
2.4.4. Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 

 
2.4.5. Não registrar antecedentes criminais; 

 
2.4.6. Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo/especialidade. 

 
2.4.7. Possuir, no ato da contratação, os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo/especialidade conforme 

especificado no Anexo I e subitem 11.2 deste Edital. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 

requisitos estabelecidos neste Edital. Poderá ser cancelada a inscrição do candidato se for verificado, a qualquer 
tempo, o não atendimento da totalidade dos requisitos fixados neste Edital. 

 
3.2. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição determinará o cancelamento da 

inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 

 
3.3. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, data de nascimento e 

localidades de nascimento e residência. 
 
3.4. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo a 

AMAZUL e o IBFC excluir do Concurso Público o candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele 
que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

 
3.5. Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio eletrônico ou qualquer 

outro meio não previsto neste Edital. 
 
3.6. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional e extemporânea. 
 
3.7. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos cargos/especialidade/local da vaga conforme Quadro 

de Vagas constantes do ANEXO I, deste Edital. Não será admitida ao candidato a alteração do 
cargo/especialidade/local de vaga e local de prova, após efetivação da inscrição. 

 
3.7.1. O candidato no ato da inscrição poderá optar pelo local de realização das provas em um dos seguintes 

municípios: São Paulo (SP), Sorocaba (SP) ou Rio de Janeiro (RJ).  
 
3.8. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 

do IBFC (www.ibfc.org.br), no período das 10 horas do dia 24/01 às 23h59min do dia 23/02/2014, observado o 
horário oficial de Brasília.  

 
3.9. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física - CPF do candidato. 
 
3.10. Após a confirmação da inscrição, que ocorrerá ao término da operação, o candidato deverá imprimir o boleto 

bancário para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até o dia do vencimento impresso no boleto, em 
qualquer agência bancária. 

 
3.11. O boleto bancário quitado será o comprovante de inscrição do candidato nesse Concurso Público. 
 
3.12. A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. 
 
3.13. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado por depósito em caixa eletrônico, pelo correio, fac 

símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito em conta-corrente, condicional, 
agendamento eletrônico, cheque ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não o 
especificado neste Edital. 
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3.14. Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem técnica de computadores, 

falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência dos dados. 

 
3.15. O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 

representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do requerimento de 
inscrição disponível pela via eletrônica. 

 
3.16. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 para os cargos de Nível Fundamental e R$ 50,00 para os 

cargos de Nível Médio / Médio Técnico. 
 
3.17. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor superior ao fixado ou em duplicidade. 

A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 
 
3.18. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data de vencimento constante do seu boleto, 

poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia subsequente ao término da inscrição. O 
candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até o dia imediatamente subsequente ao término da 
inscrição, ficará impossibilitado de participar do concurso. 

 
3.19. Da Isenção de pagamento da taxa de inscrição: 
 

3.19.1. Estará isento do pagamento do valor da inscrição, o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de 
junho de 2007. 

 
3.19.2. Não será concedida a isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não possua o Número 

de Identificação Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua 
inscrição. 

 
3.19.3. Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o 

Formulário de Inscrição, via Internet, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, no qual indicará o Número 
de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal. 

 
3.19.4. O pedido de isenção poderá ser efetuado no período das 10 horas do dia 24/01 às 23h59min do dia 

27/01/2014.  
 

3.19.5. Não serão analisados os pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles que não 
contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na base de dados do Órgão 
Gestor do CadÚnico. 

 
3.19.6. O IBFC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo 

candidato. 
 

3.19.7. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação 
do concurso. 

 
3.19.8. A relação das isenções deferidas e indeferidas será disponibilizada no endereço eletrônico 

www.ibfc.org.br, na data de 31/01/2014.  
 

3.19.9. O candidato que tiver sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferida poderá 
efetuar sua inscrição, conforme disposto no item 3 deste Edital e seus subitens. 

 
3.19.10. O candidato, cuja solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida, estará 

automaticamente inscrito no concurso. 
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4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou das que 

vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que o cargo pretendido seja compatível com a 
deficiência que possuem, conforme estabelece o Artigo 37, Inciso VIII, da Constituição Federal, Lei nº 7.853, de 
24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto 
Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 

 
4.2. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, é 

assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Concurso Público, devendo ser observada a 
compatibilidade das atribuições com a deficiência de que possuem. 

 
4.3. Somente serão considerados candidatos com deficiência aqueles que se enquadram nas categorias discriminadas 

no Art. 4º do decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 
2004. 

 
4.4. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, o candidato deverá, no ato de inscrição, 

declarar-se Candidato com Deficiência e enviar via SEDEX “Laudo Médico”, original ou cópia autenticada, emitido 
nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente do Código Internacional de Doenças (CID), bem como a provável 
causa da deficiência. 

 
4.5. Durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato com deficiência, além de observar 

os procedimentos descritos no item 3 deste Edital, deverá informar que possui deficiência e a forma de 
adaptação de sua prova, quando necessário. 

 
4.6. O candidato que, no ato do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, não indicar sua condição de 

pessoa com deficiência e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como 
candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a 
prerrogativa legal. 

 
4.6.1. Para assegurar a concorrência às vagas reservadas, bem como o atendimento diferenciado durante a 

prova, o candidato com deficiência deverá encaminhar, impreterivelmente até o 24/02/2014, ao IBFC, via 
SEDEX ou pessoalmente no seguinte endereço: Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - 
Taboão da Serra – SP – 06763.020, com a indicação “Laudo Médico e/ou Requerimento de Condições 
Especiais para Realização das Provas/AMAZUL/CONCURSO” os documentos a seguir: 

 
a) Laudo Médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses até a data do 

término das inscrições, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência; 

 
b) Requerimento de condições especiais (Anexo III) devidamente preenchido e assinado, para assegurar 

previsão de adaptação da sua prova. 
 

4.7. A utilização de material tecnológico de uso habitual não obsta a inscrição na reserva de vagas; porém, a 
deficiência do candidato deve permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o 
cargo/especialidade, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais. 

 
4.8. A AMAZUL e o IBFC não se responsabilizam pelo extravio ou atraso dos documentos encaminhados via SEDEX, 

sendo considerada para todos os efeitos a data de postagem. 
 

4.9. O candidato com deficiência, além do envio do laudo médico e do Requerimento de Prova Especial ou de 
Condições Especiais (Anexo III) indicado nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.7 deste Edital, deverá assinalar, no 
Formulário Eletrônico de Inscrição ou no Requerimento de Isenção de Pagamento do Valor da taxa de Inscrição, 
nos respectivos prazos, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver. 

 
4.10. Os documentos indicados no subitem 4.7 deste Edital terão validade somente para este Concurso Público e não 

serão devolvidos. 
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4.11. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados no subitem 

4.7 deste Edital, não concorrerão às vagas reservadas para pessoa com deficiência e não terão a prova e/ou 
condições especiais atendidas. 
 

4.12. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência atenderá a legislação 
específica e estará condicionada à possibilidade técnica de atendimento examinada pelo IBFC. 

 
4.13. Os candidatos com deficiência que não realizarem a inscrição, conforme as instruções constantes deste Edital, 

não poderão impetrar recursos em favor da sua inscrição. 
 
4.14. Caso o candidato apresente recurso solicitando revisão da sua inscrição, como deficiente, inscrição realizada 

em desacordo ao Edital, o recurso não será considerado, sendo indeferido. 
 
4.15. Os candidatos com deficiência que não realizarem a inscrição conforme as instruções constantes deste Edital 

não poderão impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
4.16. Os candidatos com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação da prova. 

 
4.17. O candidato com deficiência, se aprovado e classificado, além de figurar na lista de classificação geral, terá seu 

nome constante da lista específica de portadores de deficiência. 
 

4.18. Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência e aprovados nas etapas do Concurso Público, serão 
convocados pela AMAZUL, para perícia médica, com a finalidade de avaliação quanto à configuração da 
deficiência e a compatibilidade entre as atribuições do cargo/especialidade e a deficiência declarada. 

 
4.19. Será excluído da Lista Especial (candidatos com deficiência) o candidato que não tiver configurada a deficiência 

declarada (declarado candidato não deficiente pelo órgão de saúde encarregado da realização da perícia), 
passando a figurar somente na lista geral e será excluído do Concurso Público o candidato que tiver deficiência 
considerada incompatível com as atribuições do cargo. 

 
4.20. Após a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

aposentadoria. 
 
4.21. As vagas definidas no presente Edital, que não forem providas, por falta de candidatos aprovados com 

deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação por cargo. 
 

4.22. O candidato que não fizer a solicitação da condição especial até o término das inscrições seja qual for o motivo 
alegado, não terá a condição atendida. 

 
4.23. A solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, e 

prévia comunicação. 
 
4.24. As vagas destinadas a candidato com deficiência prevista neste Edital, que não forem providas por falta de 

candidatos, reprovação no Concurso Público, contra indicação na perícia médica ou por outros motivos, serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

 

5. DA EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
5.1. A partir de 28/02/2014 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), na opção 

inscrições homologadas (efetivadas), se os dados da sua inscrição foram recebidos e o pagamento processado. 
Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do 
IBFC, pelo telefone (11) 4788.1430, de segunda à sexta-feira (úteis), das 9 às 17 horas (horário de Brasília), para 
verificar o ocorrido. 
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6. DAS SOLICITAÇÕES PARA ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 
6.1. Das lactantes: 
 

6.1.1. Fica assegurado às lactantes o direito de participarem do Concurso Público, nos critérios e condições 
estabelecidos pelo artigo 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000. 

 
6.1.2. A candidata que seja mãe lactante deverá especificar esta condição, para a adoção das providências 

necessárias, no próprio formulário de inscrição. 
 
6.1.3. Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local em 

que estarão sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser reservada 
pela Coordenação. 

 
6.1.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
6.1.5. Para a amamentação o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação. 
 
6.1.6. O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou 

terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será 
indicada pela Coordenação do Concurso Público. 

 
6.1.7. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma “fiscal” do Instituto IBFC, 

sem a presença do responsável pela guarda da criança que garantirá que sua conduta esteja de acordo 
com os termos e condições deste Edital. 

 
6.1.8. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 

 
6.2. Das outras condições: 
 

6.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das 
provas, deverá encaminhar até o dia 24/02/2014, ao IBFC, via SEDEX, no seguinte endereço: Rua 
Waldomiro Gabriel de Mello, 86, Chácara Agrindus, Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020, com a 
indicação “Requerimento de Condições Especiais para Realização das Provas / AMAZUL - CONCURSO”, o 
requerimento de condição especial (Anexo III) devidamente preenchido e assinado. 

 
6.2.2. Após o prazo de inscrição o candidato que ainda necessitar de atendimento especial, deverá entrar em 

contato com o IBFC, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da realização das Provas, através do 
telefone (11) 4788.1430. 

 
6.3. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no capítulo 6 deste Edital, não terão a prova 

e/ou condições especiais atendidas. 
 
6.4. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
7.1.  As provas terão caráter eliminatório e classificatório sendo constituídas conforme quadro a seguir: 
 

CARGO: AUXILIAR DE PROJETOS NAVAIS  

CONHECIMENTOS QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA DE APROVAÇÃO 

Língua Portuguesa 25 1 
25 pontos (50 %) 

Matemática 25 1 

TOTAL 50 25 pontos (50%) 
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CARGO: TÉCNICO DE PROJETOS NAVAIS  
ESPECIALIDADE: Técnico Radioproteção (Turno de Revezamento) 

CONHECIMENTOS QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA DE APROVAÇÃO 

Língua Portuguesa 25 1 
25 pontos (50 %) 

Matemática 25 1 

TOTAL 50 25 pontos (50%) 

 
 

CARGO: TÉCNICO DE PROJETOS NAVAIS  
ESPECIALIDADES: Técnico Eletricidade/Eletrotécnica II, Técnico Mecânica II, Técnico Qualidade II, Técnico 
Eletrônica/Instrumentação II, Desenhista Projetista de Instrumentação e Controle, Desenhista Projetista – 
Mecânico, Desenhista Projetista – Arquitetura Naval, Desenhista Projetista de Eletricidade, Técnico Industrial – 
Estruturas II. 

CONHECIMENTOS QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA DE APROVAÇÃO 

Língua Portuguesa 10 1 

25 pontos (50 %) 
Matemática 10 1 

Língua Inglesa 10 1 

Conhecimentos Específicos 20 1 

TOTAL 50 25 pontos (50%) 

 
 

CARGO: TÉCNICO DE PROJETOS NAVAIS (DEMAIS ESPECIALIDADES) 

CONHECIMENTOS QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA DE APROVAÇÃO 

Língua Portuguesa 10 1 

25 pontos (50 %) Matemática 10 1 

Conhecimentos Específicos 30 1 

TOTAL 50 25 pontos (50%) 

 
7.2. Os conteúdos programáticos referentes à Prova Objetiva de Múltipla Escolha são os constantes do Anexo II deste 

Edital. 
 
7.3. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 50 (cinquenta) questões distribuídas pelos 

conhecimentos, sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas, com uma única resposta correta, 
pontuadas conforme o quadro constante do subitem 7.1. 

 
7.4. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos será corrigida por meio de leitura ótica. 
 
7.5.  A pontuação de cada prova constituir-se-á da soma dos pontos obtidos pelos acertos em cada item de 

conhecimentos. 
 
7.6. Estará eliminado deste Concurso Público o candidato que não perfizer o mínimo de 50% (cinquenta por cento) 

do total de pontos atribuídos à Prova Objetiva. 
 
7.7. A critério da AMAZUL o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) poderá ser alterado desde que a favor dos 

candidatos, ou seja, no intuito de possibilitar maior número de candidatos a prosseguirem para a segunda etapa. 
 

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 
8.1. A aplicação das provas está prevista para o 23/03/2014, e será realizada nas cidades de: São Paulo (SP), 

Sorocaba (SP) e Rio de Janeiro (RJ). 
 

8.1.1. A cidade de prova foi definida pelo candidato no ato da inscrição. 
 

8.2. A duração das Provas será de 04 (quatro) horas, incluído o tempo para leitura das instruções e preenchimento 
das Folhas de Respostas, sendo de responsabilidade do candidato a observância dos horários estabelecidos. 
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8.3. O local, a sala e o horário de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico do IBFC 

(www.ibfc.org.br), a partir de 17/03/2014.  
 
8.4. Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, o horário e o local da realização das 

Provas Objetivas serão disponibilizados conforme o subitem 8.3. 
 
8.5. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados. 
 
8.6. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização da prova, para fins 

de justificativa de sua ausência. 
 
8.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim 

de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização da prova com 
antecedência. 

 
8.8. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
 
8.9. O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em 

sua eliminação deste Concurso Público. 
 
8.10. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo e data de nascimento, 

deverão ser corrigidos pelos candidatos somente no dia das respectivas provas, com o fiscal de sala. 
 
8.11. O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente com as consequências 

advindas de sua omissão. 
 
8.12. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Convocação para as Provas Objetivas, 

mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
poderá participar do Concurso Público, devendo preencher e assinar, no dia da prova, formulário específico. 

 
8.13. A inclusão de que trata o subitem 8.12 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação 

quanto à regularidade da referida inscrição. 
 
8.14. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 

considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
8.15. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu 

documento de identidade, vedada a aposição de rubrica. 
 
8.16. Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear 

qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova. 
 
8.17. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 
 
8.18. É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando qualquer tipo de arma. 
 
8.19. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Ato de Convocação, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do fechamento dos portões, munido de: 
a) Comprovante de inscrição; 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: carteira e/ou cédula de identidade expedida por 

Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, Cédula de Identidade para Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos 
de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, OAB, 
CRM, CREA, CRC etc., Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia na forma da Lei Federal nº. 9.503/1997); 

c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
8.20. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados no 

subitem 8.19, alínea “b”, em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do 
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candidato. Documentos violados e rasurados não serão aceitos. 
 
8.21. Identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas 

quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento. 
 

8.22. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
 
8.23. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de Ocorrência, 

Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei Federal 
nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, cópias dos 
documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 

 
8.24. Durante a prova, não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas 

(copiar gabarito) fora dos meios permitidos, consultas bibliográficas de qualquer espécie, bem como usar no 
local de exame: armas, quaisquer aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de carro), boné, gorro, 
chapéu e óculos de sol,  bolsas ou sacolas. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do 
candidato. 

 
8.25. Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova, 

deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado pelos 
fiscais de sala de prova. 

 
8.25.1. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos objetos 

especificados no subitem 8.24, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que desligados, será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 
8.25.2. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada da bateria, os 

mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de 
prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso Público. 

 
8.26. O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, caneta azul ou preta, para 

a realização da prova e não leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores. 
 
8.27. A AMAZUL e o IBFC não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos 

eletrônicos ocorridos no local de realização de prova, nem por danos a eles causados. 
 
8.28. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à observação dos 

fiscais de sala, durante todo o período de realização das provas. 
 
8.29. No ato da realização das provas serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de Questões e as Folhas de 

Respostas personalizadas com os dados do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e 
transcrição das respostas. 

 
8.30. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em especial seu nome, 

número de inscrição e número do documento de identidade. 
 
8.31. Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de Respostas personalizada com 

caneta de tinta azul ou preta,  que será o único documento válido para a correção de sua prova. 
 
8.32. Não serão computadas questões não respondidas e/ou questões que contenham mais de uma resposta 

(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 
 
8.33. O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois 

qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o seu desempenho. 
 
8.34. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, devendo este arcar 

com os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente. 
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8.35. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder 

em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa do Caderno de Questões. 
 
8.36. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público, no dia de realização das provas o candidato 

será submetido ao sistema de detecção de metal. 
 
8.37. Em nenhuma hipótese será admitida troca de cargo/especialidade/local de vaga e local de realização das 

provas.   
 
8.38. Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova após transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu 

início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões, ao fiscal de 
sala. 

 
8.38.1. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo 

estabelecido no subitem 8.38, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do 
Concurso Público. 

 
8.39. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 8.19, alínea “b” deste Edital; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de permanência 

estabelecido no subitem 8.38 deste Edital; 
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato, ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 

qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, notas, impressos ou calculadoras; 
f) For surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol, relógio de qualquer tipo e modelo ou fazendo 

uso de telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook e/ou equipamento similar; 
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o subitem 8.38 deste Edital; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 

examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
j) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos; 
k) Ausentar-se da sala de provas, portando as Folha de Respostas e/ou Caderno de Questões; 
l) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e na Folha de Respostas; 
m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer fase do Concurso Público; 
n) Não permitir a coleta de sua assinatura; 
o) Não se submeter ao sistema de detecção de metal como previsto no subitem 8.36; 
p) Descumprir as normas e os regulamentos da AMAZUL e do IBFC durante a realização das provas. 

 
8.40. Excetuada a situação prevista no item 6.1, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas 

dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do 
candidato no Concurso Público. 

 
8.41. Solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
8.42. No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das provas 

e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 

 
8.43. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por investigação policial, ter o candidato 

utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso 
Público. 

 
8.44. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares 

do caderno de questões aos candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o 
encerramento do Concurso Público. 
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8.45. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de 

afastamento do candidato da sala de provas. 
 
8.46. O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), em até 24 

horas após a aplicação da mesma. 
 
8.47. O Caderno de Questões da prova será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), na mesma 

data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal. 
 
8.48. O espelho da Folha de Respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico do IBFC do 

(www.ibfc.org.br), na mesma data da divulgação das notas, e apenas durante o prazo recursal, não sendo 
permitido ao candidato realizar anotações de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos 
meios permitidos, durante a realização da prova. 

 
8.49. No caso de o candidato não conseguir visualizar o seu local de prova no endereço eletrônico do IBFC 

(www.ibfc.org.br), dentro do período fixado, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira (úteis), das 9 às 17 horas (horário de 
Brasília), até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação das provas para as devidas orientações. 

 

9. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE DOS CANDIDATOS 

 
9.1. Será considerado aprovado nesse Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação 

mínimas exigidas para aprovação, nos termos do item 8 e subitem 1.2  deste Edital. 
 
9.2. Havendo empate na totalização dos pontos, terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso). 

 
9.3. Persistindo o empate, serão aplicados os seguintes critérios: 

a) maior pontuação na disciplina de  Conhecimentos Específicos (quando for o caso); 
b) maior pontuação na disciplina de  Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na disciplina de  Matemática; 
d) mais idoso, com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
e) tiver maior número de filhos menores de 18 anos de idade, no término do período de inscrições; 
f) permanecendo ainda o empate, proceder-se-á ao sorteio público entre os candidatos envolvidos. 

 
9.4. Os candidatos aprovados neste Concurso Público serão classificados em ordem decrescente de nota final, 

observado o cargo/especialidade em que concorrem. 
 
9.5. A classificação dos candidatos aprovados será feita em duas listas, a saber: 
 

9.5.1. A primeira lista conterá a classificação de todos os candidatos (ampla concorrência), respeitado o 
cargo/especialidade em que se inscreveram, incluindo aqueles inscritos como portadores de deficiência; 

 
9.5.2. A segunda lista conterá especificamente a classificação dos candidatos com deficiência, respeitado o 

cargo/especialidade em que se inscreveram. 
 
9.6. O resultado final deste Concurso Público será publicado no site do IBFC, onde constarão as notas finais dos 

candidatos aprovados, assim como a classificação por eles obtida. 
 
9.7. O candidato não aprovado será excluído do Concurso Público e não constará da lista de classificação Final. 

 

10. DOS RECURSOS 

 
10.1. Será admitido recurso quanto: 

a) ao indeferimento do pedido de isenção do valor de inscrição; 
b) às questões das Provas Objetivas e aos gabaritos preliminares; 
c) ao resultado preliminar da Prova Objetiva, desde que se refira a erro de cálculo da nota. 
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10.2. O prazo para interposição dos recursos será de 2 (dois) dias úteis, no horário das 9 horas do primeiro dia às 16 
horas do último dia, ininterruptamente,  observado horário oficial de Brasília, contados do primeiro dia útil 
posterior à data de divulgação do ato ou do fato que lhe deu origem, devendo, para tanto, o candidato utilizar 
o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) e seguir as instruções nele contidas. 

 
10.3. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) e preencher o formulário próprio 

disponibilizado para recurso, imprimir e enviar, conforme consta no subitem 10.4. 
 
10.4. Os recursos deverão ser encaminhados diretamente ao IBFC, via SEDEX ou pessoalmente no seguinte 

endereço: Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra – SP – 06763.020, com o 
título de “RECURSO – AMAZUL - CONCURSO” (especificar a fase). 

 
10.5. Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com os itens 10.1 e 10.4. 
 
10.6. O candidato que desejar interpor recurso único por fase do Concurso Público, relativamente ao subitem 10.1, 

deverá fazê-lo individualmente, em formulário único com a devida fundamentação, não sendo aceito recurso 
coletivo. 
 

10.7. A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante registro pelos CORREIOS da 
data de envio, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo. 

 
10.8. Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes dos 

recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso dessa 
modificação decorrente das impugnações. 

 
10.9. Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá apresentar individualmente o seu recurso, 

devidamente fundamentado e com citação da bibliografia. 
 
10.10. O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, em razão do 

julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos. 
 
10.11. Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de acordo com o gabarito oficial 

definitivo. 
 
10.12. Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer alteração da classificação 

inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 

 
10.13. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 

a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
b) fora do prazo estabelecido; 
c) fora da fase estabelecida; 
d) sem fundamentação lógica e consistente; 
e) contra terceiros; 
f) em coletivo; 
g) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora. 
 

10.14. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, de recurso do recurso ou de recurso de gabarito final 
definitivo. 

 
10.15. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela 

qual não caberão recursos adicionais. 
 
10.16. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
 
10.17. Após análise dos recursos, será publicado no endereço eletrônico do IBFC, o resultado dos recursos deferidos 

procedendo-se, caso necessário, à reclassificação dos candidatos e à divulgação de nova lista de aprovados. 
 
10.18. Após análise de todos os recursos interpostos de acordo com este capítulo, será publicado o resultado final 

deste Concurso Público. 
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11. DA CONTRATAÇÃO 

 
11.1. Os candidatos classificados dentro do número de vagas, obedecendo à estrita ordem de classificação, serão 

convocados para contratação por telegrama enviado no endereço constante da ficha de inscrição, obrigando-se 
o mesmo a declarar, por escrito, seu aceite ou sua recusa para o cargo. A ausência de manifestação por escrito 
do candidato convocado pelo período de 7 (sete) dias corridos da data de postagem do telegrama de 
convocação, implica na recusa tácita, liberando a empresa a convocar o seguinte candidato classificado para o 
cargo. 

 
11.2. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital, será contratado desde que atendido os 

seguintes requisitos mínimos: 
a) comprovação do nível de escolaridade exigido para o respectivo cargo/especialidade e registro profissional na 

classe quando  for o caso  e/ou no respectivo conselho,  caso exista; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
e) ter aptidão física e mental para o exercício das atividades; 
f) não ter sido contratado nos últimos 24 (vinte e quatro) meses nos termos da Lei 8.745/93 e alterações; e 
g) não participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participação nos 

conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou 
indiretamente, participação do capital social; nem exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, 
cotista ou comandatário, nos termos do inciso X, do art. 117, da Lei 8.112/90. 

 
11.3. O local de trabalho será nas cidades de São Paulo (SP), Iperó (SP) e Itaguaí (RJ), conforme especificado no  

Quadro de Vagas dos Cargos/Especialidades, constantes do Anexo I, deste Edital. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este Concurso Público no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br). 
 
12.2. O candidato deverá consultar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) frequentemente para verificar 

as informações que lhe são pertinentes referentes à execução do Concurso Público, até a data de 
homologação. 

 
12.3. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo 

justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas. 
 
12.4. Não serão fornecidos exemplares de provas relativas a Concurso Público anteriores. 
 
12.5. A AMAZUL e o IBFC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros materiais impressos 

ou digitais referentes às matérias deste Concurso Público, ou por quaisquer informações que estejam em 
desacordo com o disposto neste Edital. 

 
12.6. Qualquer informação relativa ao Concurso Público poderá ser obtida na central de atendimento do IBFC, 

telefone: (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9 às 17 horas, observado horário oficial de Brasília 
ou através do site - www.ibfc.org.br (fale conosco). 

 
12.7. A AMAZUL e o IBFC não se responsabilizam por despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestar as 

provas deste Concurso Público. 
 
12.8. A AMAZUL e o IBFC não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado; 
b) endereço residencial desatualizado; 
c) endereço residencial de difícil acesso; 
d) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas; 
e) correspondência recebida por terceiros; e 
f) dentre outras informações divergentes e/ou errôneas, tais como: dados pessoais, telefones e documentos. 
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12.9. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em 

todos os atos relacionados a este Concurso Público, quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados 
ou condições, irregularidade de documentos, ou ainda, irregularidade na realização das provas, com finalidade 
de prejudicar direito ou criar obrigação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
12.10. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 

instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital. 
 
12.11. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pelo IBFC, 

consultada a AMAZUL. 
 
12.12. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em ato 
complementar ao Edital ou aviso a ser publicado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br). 

 
 

São Paulo, 22 de janeiro de 2014. 
 
 

Sergio de Andrada Figueiredo 
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL 

Coordenador de Desenvolvimento de RH 
 
 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO – AUXILIAR DE PROJETOS NAVAIS 
Especialidade Local da Vaga Vagas Salário Requisitos CBO 

Oficial Industrial Eletricista 
Iperó 7 

1.517,00 
Nível Fundamental Completo e Curso 
Profissionalizante de Eletricidade. 

7156-15 
São Paulo 2 

Oficial Industrial Encanador Iperó 6 1.517,00 
Nível Fundamental Completo e Curso 
Profissionalizante de Encanador. 

7241-10 

Oficial Industrial Soldador Iperó 5 1.940,00 
Nível Fundamental Completo e Curso 
Profissionalizante de Soldagem do Senai ou 
Similar. 

7243-15 

Oficial Industrial Mecânico Iperó 4 1.517,00 
Nível Fundamental Completo e Curso 
Profissionalizante de Mecânica do Senai ou 
Similar. 

3141-20 

Auxiliar e Fabricação e Montagem Iperó 2 1.300,00 Nível Fundamental Completo. 3131-15 

 
 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CARGO – TÉCNICO DE PROJETOS NAVAIS 
Especialidade Local da Vaga Vagas Salário Requisitos CBO 

Técnico Eletricidade/Eletrotécnica I 
São Paulo 3 

2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em 
Eletricidade ou Eletrotécnica com respectivo 
registro no Conselho de Classe. 

3131-30 Iperó 5 

Técnico Eletricidade/Eletrotécnica I 
(Turno de Revezamento) 

Iperó 1 

Técnico Eletricidade/Eletrotécnica II Itaguaí 1 2.868,00 

Nível Médio Técnico Completo em 
Eletricidade ou Eletrotécnica com respectivo 
registro no Conselho de Classe. 
Conhecimentos da Língua Inglesa, escrita 
leitura e conversação. 

3131-30 
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Técnico Mecatrônica Iperó 1 2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em 
Mecatrônica ou Eletromecânica com 
respectivo registro no Conselho de Classe. 

3001-05 

Técnico Mecânica I 
São Paulo 3 

2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em Mecânica, 
Mecatrônica ou Automação Industrial com 
respectivo registro no Conselho de Classe. 

3141-10 
Iperó 5 

Técnico Mecânica I  
(Turno de Revezamento) 

Iperó 15 

Técnico Mecânica II Itaguaí 2 2.868,00 

Nível Médio Técnico Completo em Mecânica, 
Mecatrônica ou Automação Industrial com 
respectivo registro no Conselho de Classe. 
Conhecimentos da Língua Inglesa, escrita 
leitura e conversação. 

3141-10 

Técnico Qualidade I Iperó 2 2.092,00 Nível Médio Completo 3912-10 

Técnico Qualidade II Itaguaí 2 2.868,00 
Nível Médio Completo. Conhecimentos da 
Língua Inglesa, escrita leitura e conversação. 

3912-10 

Inspetor de Soldagem Iperó 2 2.092,00 Nível Médio Completo 3146-05 

Técnico Química/Alimentação 
São Paulo 2 

2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em Química 
com respectivo registro no Conselho de 
Classe. 

8112-15 Iperó 3 

Técnico Química/Alimentação 
 (Turno de Revezamento) 

Iperó 10 

Técnico Operação de Processos II  
(Turno de Revezamento) 

São Paulo 10 
2.092,00 

Nível Médio Completo e Curso de Formação 
de Operador de Processos Químicos do Senai 
ou Similar. 

8110-05 
Iperó 6 

Técnico Radioproteção 
(Turno de Revezamento) 

São Paulo 2 
2.092,00 

Nível Médio Completo, com formação 
técnica. 

8612-05 
Iperó 5 

Técnico Segurança do Trabalho 
São Paulo 1 

2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em Segurança 
do Trabalho com respectivo registro no 
Conselho de Classe. 

3516-05 

Iperó 6 3516-05 

Técnico de Edificações 
São Paulo 2 

2.092,00 
Nível Médio Técnico em Edificações com o 
respectivo registro no Conselho de Classe. 

5143-25 
Iperó 8 

Técnico Eletrônica/Instrumentação I 
Iperó 7 

2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em Eletrônica, 
Eletroeletrônica ou Instrumentação com 
respectivo registro no Conselho de Classe. 

3134-10 
São Paulo 3 

Técnico Eletrônica/Instrumentação II Itaguaí 1 2.868,00 

Nível Médio Técnico Completo em Eletrônica, 
Eletroeletrônica ou Instrumentação com 
respectivo registro no Conselho de Classe.  
Conhecimentos da Língua Inglesa, escrita 
leitura e conversação. 

3134-10 

Técnico Cerâmica/Metalurgia  
(Turno de Revezamento) 

Iperó 1 

2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em Cerâmica 
ou Metalurgia com respectivo registro no 
Conselho de Classe 

3146-20          
3113-05 

Técnico Cerâmica/Metalurgia 
Iperó 6 

São Paulo 1 

Técnico Operador de Reator  
Nuclear 

São Paulo 1 2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em  Eletrônica 
ou Mecânica e respectivo registro no 
Conselho de Classe 

8611-20 

Técnico Operador de Subestação Iperó 2 2.092,00 
Nível Médio Completo e Curso de Formação 
de Operador de Subestação 

8611-210 

Desenhista Projetista de 
 Instrumentação e Controle 

São Paulo 4 2.868,00 

Nível Médio Completo com Curso de 
Projetista de Instrumentação e respectivo 
registro no Conselho de Classe. 
Conhecimentos da Língua Inglesa, escrita 
leitura e conversação. 

3187-05 

Desenhista Projetista - Mecânico São Paulo 22 2.868,00 

Nível Médio Técnico Completo em Mecânica 
e Curso de AUTOCAD com respectivo registro 
no Conselho de Classe. Conhecimentos da 
Língua Inglesa, escrita leitura e conversação. 

3186-05 
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Desenhista Projetista – Arquitetura 
Naval 

São Paulo 6 2.868,00 

Nível Médio Técnico Completo em 
Arquitetura e Curso de AUTOCAD com 
respectivo registro no Conselho de Classe. 
Conhecimentos da Língua Inglesa, escrita 
leitura e conversação. 

3185-05 

Desenhista Projetista de 
 Eletricidade 

São Paulo 18 2.868,00 

Nível Médio Técnico Completo em 
Eletricidade ou Eletrotécnica com Curso de 
AUTOCAD e respectivo registro no Conselho 
de Classe. Conhecimentos da Língua Inglesa, 
escrita leitura e conversação. 

3187-05 

Técnico em Informática 
São Paulo 3 

2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em 
Informática. 

3132-20 
Iperó 3 

Técnico de Enfermagem do  
Trabalho 

São Paulo 2 
2.092,00 

Nível Médio Técnico Completo em 
Enfermagem. 

3222-15 
Iperó 2 

Assistente Administrativo – ADM 

São Paulo 8 

2.092,00 Nível Médio Completo. 4110-10 Itaguaí 2 

Iperó 12 

Operador de Equipamentos Móveis  Iperó 1 2.092,00 Nível Médio Completo. 7822-20 

Almoxarife Iperó 2 2.092,00 Nível Médio Completo. 4141-05 

Técnico Planejamento e Controle Iperó 1 2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em 
Administração e respectivo registro no 
Conselho de Classe. 

3911-25 

Técnico Industrial – Estruturas II Itaguaí 2 2.868,00 

Nível Médio Completo e Curso de Operador 
de Centro de Usinagem com Comando 
Numérico. Conhecimentos da Língua Inglesa, 
escrita, leitura e conversação. 

3146-15 

Técnico Contabilidade Iperó 1 2.092,00 
Nível Médio Técnico Completo em 
Contabilidade e respectivo registro no 
Conselho de Classe. 

3511-05 

 

Local da Vaga => Iperó (SP), São Paulo (SP) e Itaguaí (RJ). 

CBO => Classificação Brasileira de Ocupação. 

 

ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

 
NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de texto. Sinônimos. Antônimos. Ortografia. Plural e feminino dos substantivos e adjetivos. Emprego 
dos pronomes pessoais. Verbos. Concordância entre substantivo e adjetivo e entre verbo e substantivo. 
 
MATEMÁTICA 
Operações com números naturais e fracionários; adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de medidas: 
tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
 
 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto.  Conhecimento de língua: ortografia/acentuação gráfica; classes de palavras: substantivo: 
classificação, flexão e grau; adjetivo: classificação, flexão e grau; advérbio: classificação, locução adverbial e grau; 
pronome: classificação, emprego e colocação dos pronomes oblíquos átonos; verbo: classificação, conjugação, 
emprego de tempos e modos; preposição e conjunção: classificação e emprego; estrutura das palavras e seus 
processos de formação; estrutura da oração e do período; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal, 
crase. Pontuação; figuras de linguagem (principais); variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
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MATEMÁTICA 
Sistema de Numeração Decimal. Números Naturais: Ordenações e Operações. Números Racionais: (representação 
fracionária e decimal). Porcentagem e Juros Simples. Sistema Decimal de Medidas. Razão e Proporção: porcentagem, 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de três simples e composta). Equação do Primeiro e 
Segundo grau. Unidade de Comprimento e Superfície. Resolução de situações-problema. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Compreensão de textos técnicos escritos em língua inglesa e compreensão verbal para participação de treinamentos 
em inglês.   
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ALMOXARIFE 
Noções de Almoxarifado e suas rotinas; 2.Recepção e despacho de documentos; Atendimento ao público interno e 
externo, pessoalmente ou através do telefone; 3.Noções de direitos e deveres; 4.Noções básicas de Ética e Cidadania; 
5.Utilização das ferramentas do Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, como usuário. 6.Conhecimentos sobre 
sistemas ERP. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – ADM 
PLANEJAMENTO E CONTROLE - Utilização das ferramentas do Microsoft Office: Word. Excel, e Power Point, como 
usuário. Conhecimentos sobre processo orçamentário.  Conhecimentos sobre processo de controle, contabilização e 
acompanhamento orçamentário.  Conhecimentos sobre sistemas ERP. 
FINANÇAS - Utilização das ferramentas do Microsoft Office: Word. Excel, e Power Point, como usuário  
Conhecimentos sobre processo orçamentário. Conhecimentos sobre processo de controle, contabilização e 
acompanhamento orçamentário. Conhecimentos sobre sistemas ERP. 
COMPRAS - 1.Utilização das ferramentas do Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, como usuário. 2. Noções da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Conhecimentos sobre sistemas ERP. 
Conhecimentos Específicos Compras: 
 
DESENHISTA PROJETISTA ARQUITETURA NAVAL  
Conhecimentos de ferramentas computacionais para edição de textos e planilhas. Interpretar e executar desenhos e 
documentação técnica de equipamentos e estruturas para arquitetura naval. Utilizar o software AUTOCAD, normas 
ABNT, ANSI, ASTM e ISO. Conhecimentos de aplicativos OFFICE. 
 
DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO  
Elaborar desenhos e projetos mecânicos de máquinas, dispositivos diversos e equipamentos e estruturas mecânicas 
em geral, conforme normas ABNT, ANSI, ASTM e ISO. Utilizar software AUTOCAD e aplicativos OFFICE. 
 

DESENHISTA PROJETISTA DE ELETRICIDADE 
Interpretar e elaborar desenhos e diagramas elétricos. Conhecimentos básicos de eletricidade: instalações elétricas, 
máquinas elétricas, componentes elétricos, dimensionamento de cabos, sistemas de proteção e aterramento, 
conhecimentos de normas aplicadas a eletricidade. Conhecimentos das normas ABNT, ANSI, ASTM e ISO. 
 
DESENHISTA PROJETISTA DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE 
Desenho de documentos de projetos de concepção básica de Instrumentação e Controle sob a orientação de 
engenheiro. Conhecimentos sobre plantas de Instrumentação e Controle, identificando o correto encaminhamento 
dos cabos de controle e locação de equipamentos de acordo com as recomendações de Normas  e práticas de boa 
engenharia. Conhecimentos de recursos computacionais de planilhas eletrônicas e software AUTOCAD. 
Conhecimentos voltados ao levantamento de listas de materiais de Instrumentação e Controle e especificação de 
materiais de Instrumentação e Controle. Capacidade para distinguir detalhes típicos de instalação bem como outros 
documentos de detalhamento do projeto de Instrumentação e Controle. Conhecimentos das normas ABNT, ANSI, 
ASTM e ISO. 
 
INSPETOR DE SOLDAGEM  
Terminologia de Soldagem e Descontinuidades. Simbologia de Soldagem. Consumíveis de Soldagem. Processos de 
Fabricação: Fundição, Forjamento, Laminação e Extrusão. Processos de Soldagem: Soldagem com eletrodo revestido, 
a arco submerso, TIG, MIG/MAG, com arame tubular, por eletroescória, eletrogás e a gás. Metalurgia de Soldagem. 
Controle de Deformação. Metais Base. Ensaios Mecânicos e Macrográficos. Ensaios Não Destrutivos. Qualificação de 
Procedimentos de Soldagem. Instrumental e Técnicas de Medidas. Proteção em Soldagem. Documentos Técnicos 
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OPERADOR DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS 
Noções de Almoxarifado e suas rotinas; Recepção e despacho de documentos; Atendimento ao público interno e 
externo, pessoalmente ou através do telefone; Noções de direitos e deveres; Noções básicas de Ética e Cidadania; 
Utilização das ferramentas do Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, como usuário. Normas técnicas para 
transporte e armazenagem de produtos inflamáveis e químicos e manobras de peso. 
 
TÉCNICO DE CERÂMICA/METALURGIA e (Turno de Revezamento) 
 Seleção de Materiais: Principais materiais metálicos e não metálicos de uso industrial e respectivas indicações e 
contraindicações de uso. Metalurgia: Estrutura cristalina dos metais; Propriedades mecânicas dos materiais; 
Transformações de fase. Metalurgia do Pó; Conformação Mecânica, Tratamentos Térmicos dos metais, fundição de 
metais e ligas. Materiais Cerâmicos: Estrutura cristalina dos materiais cerâmicos; Processamento de materiais 
cerâmicos: mistura, homogeneização, conformação, tratamentos térmicos de sinterização. 
 
TÉCNICO CONTABILIDADE 
1 Contabilidade Geral: princípios fundamentais da Contabilidade; estrutura conceitual da Contabilidade; contas e 
plano de contas; fatos e lançamentos contábeis; procedimento de escrituração contábil; apuração do resultado do 
exercício; elaboração, estruturação e classificação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do 
exercício de acordo com a Lei Nº 6.404 de 1976. 
 
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 
 Desenho técnico em construção civil.  Integração de Projetos para construção civil. Organização e Normas ABNT De 
construção civil, com ênfase às normas NBR 7480, 12655, 7212, 6118 e 14931. Comunicação oral e escrita. Qualidade 
na construção civil, com ênfase à norma CNEN 1.16, itens 4.6 - Controle de Aquisições; 4.9 - Controle de Inspeções e 
Testes; 4.10 - Controle de Itens Não-conformes; e 4.12 - Registros de Garantia de Qualidade. Segurança e Saúde na 
construção civil. Tecnologia de Materiais de Construção. Mecânica dos solos. Teoria das estruturas.  Organização nos 
canteiros de obras. Drenagens. Instalações prediais. Orçamentos. Topografia. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 
1. Atenção à Saúde do Trabalhador; 2. Saúde e Segurança do Trabalhador; 3. Prevenção de doenças e acidentes do 
trabalho; 4. Organização dos serviços de saúde do trabalhador; 5. Programas em saúde do trabalhador; 6. Efeitos 
biológicos das radiações ionizantes; 7. Princípios básicos de radioproteção; 8.Modos de exposição às radiações 
ionizantes; e 9. Fontes de radiação ionizantes seladas e não seladas. 
 
TÉCNICO ELETRICIDADE/ELETROTÉCNICA (I, II e Turno de Revezamento) 
Corrente, tensão e potência. Analises de Circuitos Elétricos em Corrente Contínua e Corrente alternada. Resistores, 
capacitores e indutores. Lei de Kirchhoff. Teoremas de Thevenin e Norton. Transformadores de tensão e de corrente. 
Geradores elétricos e baterias de acumuladores elétricos. Lei de Ohm. Máquinas Elétricas: Noções de magnetismo e 
eletromagnetismo. Lei de Lenz. Força eletromagnética. Transformadores, Geradores elementares, Máquinas de 
corrente contínua, Motores de indução monofásicos e trifásicos, Conversores eletromecânicos de energia, Fator de 
Potencia, Dimensionamento de condutores elétricos e disjuntores para instalações elétricas, Comandos elétricos de 
motores, Tipos de motores elétricos e seus fundamentos, Sistema de partida de motores, Proteção de motores, 
Aplicação de contatores e temporizadores. Instalações elétricas, diagramas elétricos, simbologias, normas e 
materiais. Noções de Proteção de sistemas elétricos industriais e de potência. Leitura e interpretação de esquemas 
elétricos. Para - raios, disjuntores, isoladores e chaves seccionadoras. Noções de proteção e medição. Procedimento 
de segurança em manutenção elétrica. Ensaios elétricos em disjuntores e transformadores. Norma Regulamentadora 
N.°10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
 
TÉCNICO ELETRÔNICA/INSTRUMENTAÇÃO (I e II)  
Corrente, tensão e potência; Circuitos Elétricos em Corrente Contínua e Corrente alternada; Resistores, capacitores e 
indutores; Lei de Kirchhoff; Teoremas de Thevenin e Norton; Semicondutores: Tipos e aplicações; Transistores: Tipos 
e aplicações; Princípios básicos de Eletromagnetismo; Lei de Ohm; Controle e Automação; Noções de Instrumentação 
industrial; Máquinas Elétricas: conversores eletromecânicos de energia; Fator de Potencia; Sinais senoidais: 
freqüência, amplitude, fase, valor eficaz; Filtros RL/RC; Circuitos integradores e diferenciadores; Circuitos RLC; 
Retificadores de meia-onda e onda completa; Diodo Zener; Retificadores controlados; Circuitos com transistores: 
polarização e reta de carga; Amplificadores: classe A, B e AB; Amplificadores operacionais: circuitos integradores e 
diferenciadores, comparador e filtro ativo; Circuitos digitais; Álgebra de Boole e simplificação de circuitos lógicos; 
FLIPFLOP; Registradores e contadores; Conversores AD e DA; Circuitos Multiplex e Demultiplex; Memórias RAM e 
ROM; Famílias de circuitos lógicos; Componentes de um sistema de controle; Descrição de processos industriais; 
Controlador PID; Sintonizador de um controlador; Transmissores e controladores inteligentes; Tipos de redes 
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industriais – SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído; Conceitos básicos de pneumática; Válvulas; Sensores; 
Controladores; Variáveis básicas: Pressão, nível, temperatura e vazão; Noções: CLP – controlador lógico programável; 
SSC- Sistemas de Supervisão e Controle; Conceitos gerais sobre instrumentação industrial; Instrumentos para 
medição de pressão, nível, vazão e temperatura; Instrumentação analítica; Elementos finais de controle. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Conceitos de Hardware de Microcomputadores: Instalação e configuração, CPU, unidade de armazenamento de 
dados, dispositivos de I/O. Impressoras: Instalação, configuração e manutenção de impressoras; matriciais, deskjet e 
laser. Sistema operacional: Microsoft Windows, sistemas de arquivos. Linux, instalação e configuração, introdução e 
histórico, sistema de arquivos, principais comandos de prompt, principais programas aplicativos. Novell Netware, 
instalação e configuração, espelhamento, backup e recuperação, compartilhamento de arquivos e impressoras, 
criação e configuração de usuários e grupos. 
 
TÉCNICO INDUSTRIAL – ESTRUTURAS II 
Estrutura do casco dos navios metálicos - peças estruturais, componentes e acessórios. Materiais para Construção 
Naval. Sistemas de Construção Naval. Oficinas e processos de fabricação das estruturas navais. Edificação de 
estruturas navais - diques e carreiras. Noções de resistência dos materiais. Corrosão, proteção catódica e pintura. 
Desenho naval.  Desenho assistido por computador. Nomenclatura do navio e tipo de embarcações. Noções de 
ensaios dest rutivos e não-destrutivos. 12 - Noções de soldagem. 13 - Desenho técnico. 14 - Metrologia.  15 - Noções 
de geometria do navio. 16 - Noções de Segurança do Trabalho.175 - Noções de controle de  qualidade.  O canditato 
terá que possuir curso técnico em Estruturas Navais Haverá prova prática de AUTOCAD.   
 
TÉCNICO MECÂNICA (I, II e Turno de Revezamento) e TÉCNICO OPERADOR DE REATOR NUCLEAR  
TECNOLOGIA MECÂNICA: Materiais (Propriedades mecânicas; Tipos de materiais mais usados na construção e reparo 
naval; Aços para ferramentas; Aços-carbono; Aços-liga; Aços inoxidáveis; Ferros fundidos; Ligas não Ferrosas: 
Classificação e Propriedades; Ligas de Alumínio; Ligas de Níquel; Ligas de Cobre; Tratamentos Térmicos e Termo-
químicos; Classificação das chapas de aço; Materiais Não-Metálicos. Ferramentas: Ferramentas manuais de impacto, 
de aperto, de marcação e de corte; Ferramentas de corte para máquinas-ferramenta: tipos, características e 
aplicação. DESENHO TÉCNICO: Desenho Geométrico; Desenho Descritivo; Desenho Projetivo; Normas Técnicas de 
Desenho; Simbologia; Perspectiva; Cortes; Escalas; Sistemas de Medidas; Cotagem; Ajustes e Tolerâncias; Construções 
fundamentais; Leitura de Planos. ELEMENTOS DE MÁQUINAS: Parafusos e Pinos; Porcas e Arruelas; ,Rebites; 
Chavetas, Eixos, Mancais, Rolamentos, Engrenagens, Molas, Polias e Correias, Juntas de Vedação e Retentores; Juntas 
de Expansão. MÁQUINAS: Bombas; Motor de combustão interna; Sistemas hidráulicos e pneumáticos; Máquinas 
hidráulicas; Máquinas e sistemas térmicos. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E EQUIPAMENTOS: Máquinas – Ferramenta; 
Processos Manuais de Usinagem (Limagem; Serramento; Roscamento; Afiação); Processos de Usinagem em Máquinas 
– Ferramenta: Furação; Serramento; Aplainamento; Torneamento; Fresagem; Roscamento; Conformação mecânica: 
Equipamentos e dispositivos; Prensas e similares; Bases padronizadas para estampos e matrizes; Estampagem; 
Forjamento;  Processos de Soldagem e Corte: Soldagem ao arco elétrico com eletrodo revestido; Soldagem pelo 
processo TIG; Soldagem pelos processos MIG e MAG; Soldagem pelo processo ao arco submerso; Processo de 
soldagem a gás; Processos de corte; Corte a gás e oxi-corte; Goivagem; Fundição. METROLOGIA: Sistemas de Medidas 
Lineares: Sistema Métrico; Sistema Inglês; Conversão de Unidades;  Instrumentos de Medição: Escalas Graduadas, 
Trenas, Paquímetros, Micrômetros; Aferição e Calibração; Tolerância e Ajuste; Noções de Aparelhos e Máquinas de 
Medição; Blocos Padrão Metrológicos; Manômetros; Termômetros e Termógrafos.  RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS: 
Estática; Conceito de Tensão; Relação elástica Tensão x Deformação – Lei de Hooke; Propriedades Mecânicas; Tensões 
Admissíveis e Coeficiente de Segurança; Tração e Compressão; Corte; Torção; Baricentro e Momento de Inércia; 
Módulo de Resistência; Flexão Simples e Composta; Flambagem. 
 
TÉCNICO MECATRÔNICA  
MÁQUINAS ELÉTRICAS: Noções de magnetismo e eletromagnetismo; Lei de Lenz; Força eletromagnética; 
Transformadores; Geradores elementares; Máquinas de corrente contínua; Motores de indução monofásicos e 
trifásicos; Motores de passo e Servomotores. 
2.COMANDOS ELÉTRICOS: Reles, contatos, contatores, proteção, sinalização; Temporizadores; Sensores; Painéis de 
comando; Aterramento de maquinas elétricas; Montagem com partida direta e indireta; Partida indireta utilizando 
chave estrela triângulo; Partida indireta utilizando auto-trafo; Acionamento com inversores de Freqüência; 
Acionamento com soft-starter. HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA: Introdução à Pneumática; Ar Comprimido; Atuadores 
Pneumáticos; Válvulas Direcionais; Circuitos Básicos; Comandos Seqüenciais; Elementos Elétricos e Processamento de 
Sinais; Elementos de Conversão de Sinais; Comandos Eletropneumáticos Básicos; Características dos Sistemas 
Hidráulicos; Impactos ambientais do óleo hidráulico quando descartado de forma indiscriminada; Contaminação em 
sistemas hidráulicos; Grupo de Acionamento; Atuadores Hidráulicos; Válvulas Direcionais; Válvulas Pré – Operadas; 
Válvulas de Retenção; Válvulas de Fluxo; Circuitos Hidráulicos; Válvula Reguladora de Pressão; Atuador Hidráulico 
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Giratório; Acumulador Hidráulico; Elementos de Sinais Elétricos; Processamento de Sinais Elétricos; Eletroválvulas 
Hidráulicas Convencionais; Formular e montar circuitos eletro-hidráulicos básicos. ELEMENTOS DE MÁQUINAS: 
Parafusos e Pinos, Porcas e Arruelas, Rebites, Chavetas, Eixos, Mancais, Rolamentos, Engrenagens, Molas, Polias e 
Correias, Juntas de Vedação e Retentores, Juntas de Expansão. MÁQUINAS: Bombas; Motor de combustão interna; 
Sistemas hidráulicos e pneumáticos; Máquinas hidráulicas; Máquinas e sistemas térmicos. SISTEMAS DE 
MANUTENÇÃO: Manutenção preventiva; Manutenção preditiva; Manutenção de elementos de maquinas; 
Manutenção de motores de combustão interna; Manutenção de compressores; Manutenção de componentes 
hidráulicos e pneumáticos; Planejamento da manutenção; Proteção anticorrosiva; Noções gerais do petróleo; 
Lubrificantes; Princípios básicos de lubrificação. CONTROLE DE PROCESSOS: Componentes de um sistema de controle; 
Descrição de processos industriais; Controlador PID; Sintonizador de um controlador; Transmissores e controladores 
inteligentes; Tipos de redes industriais – SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído). INSTRUMENTAÇÃO 
INDUSTRIAL: Conceitos gerais sobre instrumentação industrial; Instrumentos para medição de pressão; Instrumentos 
para medição de nível; Instrumentos para medição de vazão; Instrumentos para medição de temperatura; 
Instrumentação analítica; Elementos finais de controle. 
 
TÉCNICO OPERAÇÃO DE PROCESSOS II (TURNO DE REVEZAMENTO) 
FÍSICA: Estática dos Sólidos; Conceito de Força; Massa; Peso; Formas de Energia; Mecânica dos Fluídos;  Pressão; 
Calor e Temperatura; Conceito de Temperatura; Balanço Térmico; Conteúdo de Calor ou Entalpia; Calor Sensível e 
Calor Latente; Dilatação; Transmissão de Calor; Equação Geral dos Gases Perfeitos. QUÍMICA GERAL: Elementos 
Químicos, Substâncias Simples, Compostas e Misturas; Sólidos, Líquidos e Gases. OPERAÇÕES UNITÁRIAS: Tubulações 
e Conexões; Válvulas; Combustão e Combustíveis; Transmissão de Calor; Trocadores de Calor; Transferência de 
Líquidos; Transferência de Gases; Compressores; Ventiladores; Acionadores, Acoplamento e Redutores. 
INSTRUMENTAÇÃO: Processo; Medição e Regulação de Processo; Medição de Nível; Medição de Vazão; Medição de 
Pressão; Medição de temperatura; Simbologia; Fluxograma de Processo; Válvula de Controle; Válvula Solenoide; 
Anunciador de Alarme. 
 
TÉCNICO OPERADOR DE SUBESTAÇÃO 
Campo Elétrico, Potencial; Corrente Elétrica; Lei de Ohm; Variação da Resistência Elétrica com a Temperatura; 
Elementos Básicos dos Circuitos Elétricos; Associação de Componentes; Noções Gerais sobre Corrente Alternada; 
Circuitos em Corrente Contínua; Circuitos em Corrente Alternada; Fator de Potência - Medidas e Correção; Noções de 
Maquinas Elétricas – Transformadores, Geradores e Motores; Utilização de Instrumentos de Medidas - Voltímetro, 
Amperímetro, Ohmímetro e Multiteste; PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA: Filosofia de Proteção dos 
Sistemas Elétricos de Potência; Características Gerais dos Equipamentos de Proteção; Características Funcionais do 
Releamento; Princípios Fundamentais dos Reles; Proteção de Transformadores. 
 
TÉCNICO PLANEJAMENTO E CONTROLE 
Pré-planejamento; Planejamento de tempos; Redes de atividades PERT/CPM; Cronograma de barras – GANTT; 
Alocação e nivelamento de recursos; e Histogramas e Curvas “S”.  Cronograma de mão-de-obra; Cronograma de 
materiais e de equipamentos incorporados ao projeto; Cronograma de equipamentos de construção; Cronograma 
geral; e Cronograma detalhado. Dimensionamento da mão-de-obra;  Produtividade; Formação de equipes; 
Determinação dos recursos humanos e da duração das atividades. Definição e descrição de controle da produção; 
Padrões de referência;  Controle de custos; Controle de prazos; Controle de recursos: Controle de materiais;  Controle 
de mão-de-obra; Controle de ferramentas e equipamentos; Tipos de sistemas de controle; e uso de software. 
 
TÉCNICO DE QUALIDADE I e II  
Terminologia de Soldagem e Descontinuidades. Simbologia de Soldagem. Consumíveis de Soldagem. Processos de 
Fabricação: Fundição, Forjamento, Laminação e Extrusão. Processos de Soldagem: Soldagem com eletrodo revestido, 
a arco submerso, TIG, MIG/MAG, com arame tubular, por eletroescória, eletrogás e a gás. Metalurgia de Soldagem. 
Controle de Deformação. Metais Base. Ensaios Mecânicos e Macrográficos. Ensaios Não Destrutivos. Qualificação de 
Procedimentos de Soldagem. Instrumental e Técnicas de Medidas. Proteção em Soldagem. Documentos Técnicos. 
 
TÉCNICO QUIMICA/ALIMENTAÇÃO e (Turno de Revezamento) 
Química Geral: Estrutura atômica; Propriedades da Tabela Periódica; Ligações Químicas; Funções Químicas 
Inorgânicas; Reações Químicas Inorgânicas; Leis Ponderais e Cálculos Estequiométricos. Operações Unitárias e 
Processos Industriais Químicos: Balanço material; Tubulações e Acessórios; Representação Gráfica do Processo; 
Diagrama de Blocos, Fluxograma de Processo e de Engenharia. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
Disposições Gerais; Inspeção Prévia; Embargo ou Interdição; Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Equipamentos de Proteção Individual; 
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Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  
Edificações; Programa e Prevenção de Riscos Ambientais; Transportes; Movimentação; Armazenagem e Manuseio de 
Materiais; Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; Caldeiras e Vasos Sob Pressão; Fornos; Atividades e 
Operações Insalubres; Atividades e Operações Perigosas; Ergonomia;Condições do Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção;Líquidos  Combustíveis e Inflamáveis; Proteção Contra Incêndio em Instalações Nucleares do 
Ciclo Combustível; Sinalização de Segurança; Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados; Trabalhos em 
Altura. 

 
 

ANEXO III - MODELO DE REQUERIMENTO 

 
I – Modelo de requerimento de condições especiais, conforme solicitado no subitem 4.7, alínea “b” e 6.2 deste Edital. 

 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 AMAZUL - AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A 

EDITAL Nº01/2014 - AMAZUL 
 

Eu,________________________________________________________________________________ 

Inscrição nº _________________, CPF. nº______________________________, venho requerer para o Concurso 

Público da AMAZUL para o cargo/especialidade  de: ___________________________________________. 

(       ) – Prova em Braile 
(       ) – Prova Ampliada 
(       ) – Prova com Ledor 
(       ) – Prova com Interprete de Libras 
(       ) – Outros:___________________________________________________________________ 
 

Em ______/_______ / 2014.                                
________________________________________ 

Assinatura do candidato (a) 

 

Obs.: O laudo médico e a solicitação de condição especial (se for o caso) deverão ser postados até o 24/02/2014. 

 
 
 


