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PROCESSO SELETIVO 
Retificação nº 02 - Edital n.º 1009 

 
A ITAIPU Binacional, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital 

nº 1009 torna publicas as retificações a seguir pós período de recursos conforme previsão expressa 

no item 2 e seguintes do Edital nº 1009, que altera informações do Edital nº 1009 e da Retificação nº 

01, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

 
NOME E 

CÓDIGO DO 
CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

009/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Gestão da 

Informação reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E  

Registro no Órgão Regional 

do Ministério do Trabalho ou 

no respectivo Conselho de 

Classe no Estado do Paraná, 

caso instituído. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Desenvolver atividades relacionadas à 

arquivística no âmbito do Arquivo Técnico 

da Itaipu. Desenvolver atividades de 

modelagem, coleta e organização de 

informações complexas BIM e não BIM 

para uso no controle e manutenção de 

sistemas e processos de fluxos logísticos 

na cadeia de suprimentos, bem como 

alimentar e atualizar processos de 

planejamento estratégico e projetos 

industriais. Participar no desenvolvimento, 

evolução e uso de sistemas informatizados 

de gestão de documentos de engenharia. 

 

Leia-se: 

 
 

NOME E 
CÓDIGO DO 

CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

009/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Gestão da 

Informação reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E  

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná, caso 

instituído. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Desenvolver atividades no âmbito do 

Arquivo Técnico da Itaipu. Desenvolver 

atividades de modelagem, coleta e 

organização de informações complexas 

BIM e não BIM para uso no controle e 

manutenção de sistemas e processos de 

fluxos logísticos na cadeia de suprimentos, 

bem como alimentar e atualizar processos 

de planejamento estratégico e projetos 

industriais. Participar no desenvolvimento, 

evolução e uso de sistemas informatizados 

de gestão de documentos de engenharia. 
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Onde se lê: 

 
NOME E 

CÓDIGO DO 
CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

015/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

em Pedagogia, reconhecido 

pelo Ministério da Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, auxiliando no 

planejamento, coordenação, avaliação e 

execução de projetos de educação 

corporativa ou educação ambiental. 

 
Leia-se: 

 
NOME E 

CÓDIGO DO 
CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

015/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

em Pedagogia, reconhecido 

pelo Ministério da Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe, caso 

instituído. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, auxiliando no 

planejamento, coordenação, avaliação e 

execução de projetos de educação 

corporativa ou educação ambiental. 

 
Onde se lê: 
 

NOME E 
CÓDIGO DO 

CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Profissional 

de Nível 

Técnico I 

020/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Técnico 

em Hidrologia, reconhecido 

pelo Ministério da Educação 

E  

Registro no Conselho de 

Classe no Estado do Paraná 

como Técnico 

E  

Aptidão física 

E 

Carteira Nacional de 

R$ 4.038,99 01+CR 

Instalar, operar e realizar a manutenção de 

equipamentos destinados à medição de 

níveis, vazão, sedimentometria, 

hidrometeorológicos e qualidade de água 

em rios e lagos. Coletar e planilhar dados 

de monitoramento ambiental em 

Reservatórios e Bacias Hidrográficas. 

Auxiliar o levantamento de bacias 

hidrográficas em campo e por meio de 

ferramentas cartográficas. Realizar 

ensaios de laboratoriais para medições de 

sedimentometria e auxiliar na 

interpretação. Participar de projetos 

relacionados a área de limnologia, 

hidrologia e sedimentologia. Apoiar a 

realização de levantamento das 
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NOME E 
CÓDIGO DO 

CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Habilitação (CNH), categoria 

“B” 

E 

Disponibilidade para viajar e 

exercer atividades nas áreas 

de atuação da ITAIPU nos 

estados do Paraná e Mato 

Grosso do Sul (Bacias 

Hidrográficas do Paraná 1, 

Paraná 2 e Paraná 3). 

características batimétricas e morfológicas 

de cursos de água. Coordenar e 

supervisionar equipes, empresas 

terceirizadas e parceiras. Envolve trabalho 

em altura, em confinamento (resgate nas 

turbinas) e, eventualmente, aos sábados. 

Profissional 

de Nível 

Técnico I 

021/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Técnico 

em Mecânica ou 

Eletromecânica, reconhecido 

pelo Ministério da Educação 

E 

Registro no Conselho de 

Classe no Estado do Paraná 

como Técnico 

E  

Aptidão física 

E 

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), categoria 

“B” 

E 

Experiência comprovada de, 

no mínimo, 6 (seis) meses ou 

estágio não-obrigatório, 

conforme LEI Nº 11.788/2008, 

em atividades de natureza 

técnica (Mecânica ou 

Eletromecânica). 

R$ 4.038,99 01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, executando atividades 

de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos e sistemas mecânicos e/ou 

eletromecânicos e de instrumentos de 

testes, supervisão e controle da Usina, 

bem como auxiliar nas atividades de 

planejamento, programação e controle da 

manutenção e operação das unidades 

geradoras, visando assegurar a 

operacionalidade das mesmas; executar 

outras atividades relacionadas à 

manutenção de equipamentos e sistemas 

eletromecânicos; executar atividades na 

fiscalização de montagem eletromecânica, 

de processos de soldagem e de tratamento 

anticorrosivo; identificar características 

físicas e mecânicas de materiais e 

equipamentos; atestar a medição dos 

serviços de empresas contratadas. Análise 

de especificações técnicas e projetos 

elétricos e eletromecânicos; elaboração de 

especificações técnicas para processos de 

licitação de obras e serviços de montagem 

eletromecânica; elaboração de orçamentos 

estimados para contratação de obras e 

serviços de montagem eletromecânica. 

Envolve trabalho com exposição a risco 

elétrico, em altura, em confinamento, 

sobreaviso em finais de semana e feriados 

e, eventualmente, trabalho aos sábados. 
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Leia-se: 
 

NOME E 
CÓDIGO DO 

CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Profissional 

de Nível 

Técnico I 

020/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Técnico 

em Hidrologia, reconhecido 

pelo Ministério da Educação 

E  

Registro no Conselho de 

Classe no Estado do Paraná 

como Técnico 

E  

Aptidão física 

E 

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), categoria 

“B” 

E 

Disponibilidade para viajar e 

exercer atividades nas áreas 

de atuação da ITAIPU nos 

estados do Paraná e Mato 

Grosso do Sul (Bacias 

Hidrográficas do Paraná 1, 

Paraná 2 e Paraná 3). 

R$ 4.038,99 01+CR 

Instalar, operar e realizar a manutenção de 

equipamentos destinados à medição de 

níveis, vazão, sedimentometria, 

hidrometeorológicos e qualidade de água 

em rios e lagos. Coletar e planilhar dados 

de monitoramento ambiental em 

Reservatórios e Bacias Hidrográficas. 

Auxiliar o levantamento de bacias 

hidrográficas em campo e por meio de 

ferramentas cartográficas. Realizar 

ensaios de laboratoriais para medições de 

sedimentometria e auxiliar na 

interpretação. Participar de projetos 

relacionados a área de limnologia, 

hidrologia e sedimentologia. Apoiar a 

realização de levantamento das 

características batimétricas e morfológicas 

de cursos de água. Coordenar e 

supervisionar equipes, empresas 

terceirizadas e parceiras. Pode 

desenvolver trabalho em altura, em 

confinamento (resgate nas turbinas) e, 

eventualmente, aos sábados. 

Profissional 

de Nível 

Técnico I 

021/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Técnico 

em Mecânica ou 

Eletromecânica, reconhecido 

pelo Ministério da Educação 

E 

Registro no Conselho de 

Classe no Estado do Paraná 

como Técnico 

E  

Aptidão física 

E 

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), categoria 

“B” 

E 

Experiência comprovada de, 

no mínimo, 6 (seis) meses ou 

estágio não-obrigatório, 

R$ 4.038,99 01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, executando atividades 

de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos e sistemas mecânicos e/ou 

eletromecânicos e de instrumentos de 

testes, supervisão e controle da Usina, 

bem como auxiliar nas atividades de 

planejamento, programação e controle da 

manutenção e operação das unidades 

geradoras, visando assegurar a 

operacionalidade das mesmas; executar 

outras atividades relacionadas à 

manutenção de equipamentos e sistemas 

eletromecânicos; executar atividades na 

fiscalização de montagem eletromecânica, 

de processos de soldagem e de tratamento 

anticorrosivo; identificar características 

físicas e mecânicas de materiais e 

equipamentos; atestar a medição dos 

serviços de empresas contratadas. Análise 

de especificações técnicas e projetos 

elétricos e eletromecânicos; elaboração de 

especificações técnicas para processos de 

licitação de obras e serviços de montagem 
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NOME E 
CÓDIGO DO 

CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

conforme LEI Nº 11.788/2008, 

em atividades de natureza 

técnica (Mecânica ou 

Eletromecânica). 

eletromecânica; elaboração de orçamentos 

estimados para contratação de obras e 

serviços de montagem eletromecânica. 

Pode desenvolver trabalho com exposição 

a risco elétrico, em altura, em 

confinamento, sobreaviso em finais de 

semana e feriados e, eventualmente, 

trabalho aos sábados. 

 
PROGRAMA DE PROVA RETIFICADO / ATUALIZADO 
 
Onde se lê: 
 

Vaga Código 023/1009 – Cargo: Profissional Nível Suporte I – Formação: Ensino Médio (Almoxarife) 

Tipo de Prova Disciplina 
Quantidade 
Questões 

Pontos por 
Questão 

Pontos por Disciplina 

Máximo Mínimo 

Objetiva 
Conhecimento Específico 40 2 80 40 

Língua Portuguesa 10 2 20 10 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  

Técnicas de movimentação e armazenagem. Fundamentos da movimentação de materiais. Condições adequadas de 
armazenamento, acondicionamento de materiais. Controle de Estoques. Logística. Avaliação de área física. 
Equipamentos de armazenagem. Inventário de Materiais. Noções de classificação de materiais. Metrologia e Medição 
industrial. Técnicas de prevenção de acidentes. Técnicas de prevenção e extinção de incêndios. Noções de Informática: 
conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer; Noções consistentes de uso da Internet 
utilizando o Internet Explorer; Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente Windows; 
Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word versão 10; Noções consistentes de 
cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Excel versão 10; Noções básicas, como 
usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos; Noções básicas, como usuário, dos sistemas operacionais 
Windows versão 10. 

PORTUGUÊS: Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de serviço, instruções, cartas, 
ofícios e relatórios). Domínio da norma padrão do português contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação de 
frase e período complexos, pontuação, concordância verbal e nominal, uso de vocabulário apropriado, grafia e acentuação, emprego de 
pronomes. 

 
Leia-se: 
 

Vaga Código 023/1009 – Cargo: Profissional Nível Suporte I – Formação: Ensino Médio (Almoxarife) 

Tipo de Prova Disciplina 
Quantidade 
Questões 

Pontos por 
Questão 

Pontos por Disciplina 

Máximo Mínimo 

Objetiva 
Conhecimento Específico 40 2 80 40 

Língua Portuguesa 10 2 20 10 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  

Técnicas de movimentação e armazenagem. Fundamentos da movimentação de materiais. Condições adequadas de 
armazenamento, acondicionamento de materiais. Controle de Estoques. Logística. Avaliação de área física. 
Equipamentos de armazenagem. Inventário de Materiais. Noções de classificação de materiais. Metrologia, Medição 
Científica e Medição industrial. Técnicas de prevenção de acidentes. Técnicas de prevenção e extinção de incêndios. 
Noções de Informática: conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer; Noções consistentes 
de uso da Internet utilizando o Internet Explorer; Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, 
ambiente Windows; Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word versão 2010*; 
Noções consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Excel versão 
2010*; Noções básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos; Noções básicas, como 
usuário, dos sistemas operacionais Windows versão 10. 

PORTUGUÊS: Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de serviço, instruções, cartas, 
ofícios e relatórios). Domínio da norma padrão do português contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação de 
frase e período complexos, pontuação, concordância verbal e nominal, uso de vocabulário apropriado, grafia e acentuação, emprego de 
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pronomes. 

*Atualizado pela Errata nº 02 publicada em 30/11/2018. 
 
Estas retificações entram em vigor na data de sua publicação revogando disposições em contrário. 
 
 

Foz do Iguaçu, 28 de novembro de 2018. 
 
 

__________________________________________ 
João Pereira dos Santos 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ITAIPU 
 


