DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
ATO RETIFICAÇÃO
No Edital de Concurso Público N.º 1, de 9 de janeiro de 2018, publicado na página 09, do Diário Oficial da União N.º 7 de 10 de janeiro de 2018, Seção 3:
Na página 16, ANEXO I, QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS, onde se lê:
1. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
CÓDIGO

305

CARGO

Inspetor de
Guarda

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA

HABILITAÇÃO

Efetuar a vigilância do patrimônio e bens na INB. Zelar pela execução
do serviço de guarda, de acordo com os Procedimentos, Instruções de
Serviço e Normas de Proteção Física da INB. Manter a equipe de
guardas informada e atualizada quanto às Normas e Instruções da
Empresa. Monitorar os dispositivos de segurança. Efetuar a ronda nos
postos de serviços, averiguando as condições de trabalho e o
cumprimento das instruções e procedimentos estabelecidos. Efetuar
patrulhamento em todas as áreas da INB. Orientar e instruir os guardas
quanto ao cumprimento de suas tarefas e ações de segurança. Controlar
o acesso de pessoas e viaturas na INB. Manter registro de toda e
qualquer ocorrência de Proteção Física. Conferir e controlar os
equipamentos, o armamento e as munições sob sua responsabilidade.
Implementar medidas de segurança, de acordo com os procedimentos
da INB, no caso de ocorrência que comprometa a segurança e a
Proteção Física das instalações da INB. Desempenhar tarefas
correlatas.

Diploma ou Certificado de conclusão do
Ensino Médio Completo, reconhecido pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou
Conselhos
Estaduais
de
Educação.
Certificado de Reservista de 1ª Categoria.
Certificado de Curso de Formação de
Vigilante
realizado
por
instituição
credenciada junto aos órgãos competentes,
devidamente registrado no Departamento de
Polícia Federal do Ministério da
Justiça,conforme Lei Federal Nº 7.102/83 e
Portaria Nº 3.233/12 da Polícia Federal do
Ministério da Justiça. Registro como
Vigilante no Ministério do Trabalho e
Emprego. Carteira Nacional de

JORNADA
DE
TRABALHO

SALÁRIO
MENSAL
(R$)

LOCAL DO
CADASTRO
RESERVA

VAGAS

44 horas
semanais

2.498,00

Resende

Cadastro
de
Reserva

JORNADA
DE
TRABALHO

SALÁRIO
MENSAL
(R$)

LOCAL DO
CADASTRO
RESERVA

VAGAS

44 horas
semanais

2.498,00

Resende

Cadastro
de
Reserva

Habilitação – Categoria “B”, no mínimo.
Leia-se :
1. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
CÓDIGO

305

CARGO

Inspetor de
Guarda

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA

HABILITAÇÃO

Efetuar a vigilância do patrimônio e bens na INB. Zelar pela execução
do serviço de guarda, de acordo com os Procedimentos, Instruções de
Serviço e Normas de Proteção Física da INB. Manter a equipe de
guardas informada e atualizada quanto às Normas e Instruções da
Empresa. Monitorar os dispositivos de segurança. Efetuar a ronda nos

Diploma ou Certificado de conclusão do
Ensino Médio Completo, reconhecido pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou
Conselhos Estaduais de Educação.

postos de serviços, averiguando as condições de trabalho e o
cumprimento das instruções e procedimentos estabelecidos. Efetuar
patrulhamento em todas as áreas da INB. Orientar e instruir os guardas
quanto ao cumprimento de suas tarefas e ações de segurança. Controlar
o acesso de pessoas e viaturas na INB. Manter registro de toda e
qualquer ocorrência de Proteção Física. Conferir e controlar os
equipamentos, o armamento e as munições sob sua responsabilidade.
Implementar medidas de segurança, de acordo com os procedimentos
da INB, no caso de ocorrência que comprometa a segurança e a
Proteção Física das instalações da INB. Desempenhar tarefas
correlatas.

Certificado de Curso de Formação de
Vigilante
realizado
por
instituição
credenciada junto aos órgãos competentes,
devidamente registrado no Departamento de
Polícia Federal do Ministério da
Justiça,conforme Lei Federal Nº 7.102/83 e
Portaria Nº 3.233/12 da Polícia Federal do
Ministério da Justiça. Registro como
Vigilante no Ministério do Trabalho e
Emprego. Carteira Nacional de
Habilitação – Categoria “B”, no mínimo.

Na página 19, ANEXO I, QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS, onde se lê:
1. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
CÓDIGO

423

CARGO

Técnico em
Radioproteção

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA

Realizar atividades de radioproteção, envolvendo: controle de acesso e
das condições radiológicas das áreas restritas, análise de dados
radiométricos e realização de medidas radiométricas laboratoriais.
Desempenhar tarefas correlatas.

HABILITAÇÃO
Diploma ou Certificado de habilitação de
Técnico de Nível Médio em Eletrônica ou
Radiologia Química ou Segurança do
Trabalho, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação. Registro no respectivo Conselho
de Classe, como Técnico. Disponibilidade
para realizar trabalhos em horários variáveis,
incluindo escala de revezamento.

JORNADA
DE
TRABALHO

SALÁRIO
MENSAL
(R$)

LOCAL DO
CADASTRO
RESERVA

VAGAS

Resende

44 horas
semanais

2.498,00

Caetité

Cadastro
de
Reserva

Caldas

Leia-se :
1. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
CÓDIGO

CARGO

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA

HABILITAÇÃO

JORNADA
DE
TRABALHO

SALÁRIO
MENSAL
(R$)

LOCAL DO
CADASTRO
RESERVA

VAGAS

423

Técnico em
Radioproteção

Realizar atividades de radioproteção, envolvendo: controle de acesso e
das condições radiológicas das áreas restritas, análise de dados
radiométricos e realização de medidas radiométricas laboratoriais.
Desempenhar tarefas correlatas.

Diploma ou Certificado de habilitação de
Técnico de Nível Médio em Eletrônica ou
Radiologia ou Química ou Segurança do
Trabalho, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação. Registro no respectivo Conselho
de Classe, como Técnico. Disponibilidade
para realizar trabalhos em horários variáveis,
incluindo escala de revezamento.

Resende

44 horas
semanais

2.498,00

Caetité

Cadastro
de
Reserva

Caldas

Na página 36 onde se lê:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (CARGO: Engenheiro de Segurança do Trabalho)
PROGRAMA: Normas Regulamentadoras (NRs) 1 a 36 (36 com seus respectivos Decretos e Anexos). Consolidações das Leis de Trabalho – CLT; higiene do trabalho: conceitos, definições e classificação dos riscos
ambientais; Riscos químicos, físicos e biológicos; parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos; instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais; doenças ocupacionais; ocupacionais por
sistemas afetados, agentes tóxicos: vias de penetração e eliminação. Enfermagem do trabalho: utilização e manuseio dos equipamentos e aparelhos usados nos serviços de saúde do trabalhador, precauções universais, descarte
de resíduos dos serviços de saúde, técnicas para coleta de material para exames laboratoriais. Sistemas de prevenção e combate a incêndios: teoria do fogo; equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos,
inspeção, manutenção e recarga; sistemas e equipamentos de alarme e detecção e proteção contra incêndio; instruções gerais em emergências e brigadas de incêndio; acidente do trabalho: conceitos, causas e consequências
do acidente do trabalho; investigação e análise do acidente do trabalho; estatísticas de acidentes do trabalho; doenças profissionais e doenças do trabalho; medidas de controle: EPIs e EPCs; noções básicas de ergonomia:
conceitos, linhas, aplicação, comandos, controles e manejos, AET, levantamento e transporte de cargas; aplicações da antropometria: o assento de trabalho, arranjo físico, mobiliário de trabalho e postos de trabalho
informatizados; ambiente: iluminação e cores, efeitos fisiológicos da iluminação; fatores humanos no trabalho; organização do trabalho; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: conceitos, classificação, identificação e
avaliação dos agentes de risco ambientais; medidas preventivas e de controle dos agentes de risco; garantias do empregador e deveres do trabalhador. Sistemas de gestão - BS 8800; política de segurança e saúde no trabalho;
planejamento; implementação e operação; PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
Leia-se :
PROGRAMA: Normas Regulamentadoras (NRs) 1 a 36 (36 com seus respectivos Decretos e Anexos). Consolidações das Leis de Trabalho – CLT; higiene do trabalho: conceitos, definições e classificação dos riscos
ambientais; Riscos químicos, físicos e biológicos; parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos; instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais; doenças ocupacionais; ocupacionais por
sistemas afetados, agentes tóxicos: vias de penetração e eliminação. Sistemas de prevenção e combate a incêndios: teoria do fogo; equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga;
sistemas e equipamentos de alarme e detecção e proteção contra incêndio; instruções gerais em emergências e brigadas de incêndio; acidente do trabalho: conceitos, causas e consequências do acidente do trabalho;
investigação e análise do acidente do trabalho; estatísticas de acidentes do trabalho; doenças profissionais e doenças do trabalho; medidas de controle: EPIs e EPCs; noções básicas de ergonomia: conceitos, linhas, aplicação,
comandos, controles e manejos, AET, levantamento e transporte de cargas; aplicações da antropometria: o assento de trabalho, arranjo físico, mobiliário de trabalho e postos de trabalho informatizados; ambiente: iluminação
e cores, efeitos fisiológicos da iluminação; fatores humanos no trabalho; organização do trabalho; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: conceitos, classificação, identificação e avaliação dos agentes de risco
ambientais; medidas preventivas e de controle dos agentes de risco; garantias do empregador e deveres do trabalhador. Sistemas de gestão - BS 8800; política de segurança e saúde no trabalho; planejamento; implementação
e operação; PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
Na página 37 onde se lê:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (CARGO: Engenheiro Mecânico)
PROGRAMA: Resistência dos materiais. Propriedades dos materiais. Ensaios não destrutivos. Seleção de materiais. Estruturas metálicas. Cálculo estrutural. Metalurgia física dos produtos siderúrgicos. Conformação
mecânica. Processos de corrosão. Proteção anticorrosiva. Termodinâmica. Transferência de calor. Mecânica dos fluidos. Sistemas fluidos mecânicos. Sistemas de refrigeração: centrais de água gelada, chillers, arrefecimento,

sistemas self contained. Tubulações e dutos. Avaliação de carga térmica. Máquinas térmicas. Geração, distribuição e utilização de Vapor. Segurança do Trabalho e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego:
- NR10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- NR11 – Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais.
- NR13 – Caldeiras e Vasos de Pressão.
- NR17 – Ergonomia.
- EPIs e EPCs utilizados em obras e serviços
Supervisão de Obras - Inspeção de materiais: quantidade e qualidade. Controle de estoque. Racionalização do uso de insumos. Coordenação de equipes de trabalho: dimensionamento. Medição e recebimento. Diário de
obras. Planejamento e Controle - Noções de economia. Planejamento e controle da manutenção. Custo e planejamento de obras: orçamento, estimativa de custos, cotação de insumos e serviços, composição de custos diretos
e indiretos, planilhas de custos e quantitativos, cronograma físico-financeiro, logística. Dimensionamento de equipes de trabalho. Informática na manutenção. Máquinas de Elevação e Transporte - Dimensionamento de cabos
de aço. Sistemas eletromecânicos de elevadores e plataformas verticais. Planejamento da manutenção de elevadores. Dimensionamento de máquinas de tração. Frenagem eletromecânica e eletromagnética. Dispositivos de
segurança aplicados a elevadores. Distúrbios Mecânicos - Vibrações mecânicas. Fadiga dos materiais. Cavitação. Máquinas - Elementos de máquinas. Acoplamento mecânico: cremalheiras, redutores, polias e correias.
Bombas e instalações de bombeamento. Compressores/ ventiladores. Mecânica Automotiva: Motores de combustão. Elementos básicos de veículos automotores. Desenho Técnico: Leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Computação Gráfica. Software Autocad 2005. Execução de desenhos de acordo com as normas técnicas.
Leia-se :
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (CARGO: Engenheiro Mecânico)
PROGRAMA: Resistência dos materiais. Propriedades dos materiais. Ensaios não destrutivos. Seleção de materiais. Estruturas metálicas. Cálculo estrutural. Metalurgia física dos produtos siderúrgicos. Conformação
mecânica. Processos de corrosão. Proteção anticorrosiva. Termodinâmica. Transferência de calor. Mecânica dos fluidos. Sistemas fluidos mecânicos. Sistemas de refrigeração: centrais de água gelada, chillers, arrefecimento,
sistemas self contained. Tubulações e dutos. Avaliação de carga térmica. Máquinas térmicas. Geração, distribuição e utilização de Vapor. Segurança do Trabalho e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego:
- NR10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- NR11 – Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais.
- NR13 – Caldeiras e Vasos de Pressão.
- NR17 – Ergonomia.
- EPIs e EPCs utilizados em obras e serviços
Supervisão de Obras - Inspeção de materiais: quantidade e qualidade. Controle de estoque. Racionalização do uso de insumos. Coordenação de equipes de trabalho: dimensionamento. Medição e recebimento. Diário de
obras. Planejamento e Controle - Noções de economia. Planejamento e controle da manutenção. Custo e planejamento de obras: orçamento, estimativa de custos, cotação de insumos e serviços, composição de custos diretos
e indiretos, planilhas de custos e quantitativos, cronograma físico-financeiro, logística. Dimensionamento de equipes de trabalho. Informática na manutenção. Máquinas de Elevação e Transporte - Dimensionamento de cabos
de aço. Sistemas eletromecânicos de elevadores e plataformas verticais. Planejamento da manutenção de elevadores. Dimensionamento de máquinas de tração. Frenagem eletromecânica e eletromagnética. Dispositivos de
segurança aplicados a elevadores. Distúrbios Mecânicos - Vibrações mecânicas. Fadiga dos materiais. Cavitação. Máquinas - Elementos de máquinas. Acoplamento mecânico: cremalheiras, redutores, polias e correias.
Bombas e instalações de bombeamento. Compressores/ ventiladores. Mecânica Automotiva: Motores de combustão. Elementos básicos de veículos automotores. Desenho Técnico: Leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Computação Gráfica. Conhecimento Básico em softwares do tipo Autocad. Execução de desenhos de acordo com as normas técnicas.Soldagem

