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ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS, REQUISITOS, ENTREGAS MÍNIMAS E SALÁRIOS  

Área 

Chave 
Subáreas Cargos Vagas Requisitos Entregas mínimas  Salários 

P
ro

je
to

s 

1
 

Engenheiro Civil 1 1+CR* 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Civil, fornecido por 

instituição de ensino superior, reconhecido pelo 

Ministério da Educação; Registro no respectivo 

Conselho, Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

projetos na área referente ao cargo pretendido.  

Desenho em CAD, revisão e compatibilização dos 

projetos de civil concreto, estruturas metálicas e 

instalações hidráulicas, incluindo esgotamento 

sanitário do empreendimento, confecção de 

projetos complementares de pequeno porte, auxilio 

a construção de caderno de encargos, orçamentos e 

outras documentações pertinentes. 

R$ 8.109,00 

 

2
 

Engenheiro Eletricista 1- 

Automação / Engenheiro de 

Automação e Controle 
1+CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Elétrica, Eletrotécnica, 

Eletrônica ou equivalente, fornecido por instituição 

de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação; Registro no respectivo Conselho, 

Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

projetos na área  referente ao cargo pretendido, 

conhecimentos.  

Desenho em CAD, revisão e compatibilização dos 

projetos de automação de HVAC, controle de 

acesso e o algumas utilidades do empreendimento, 

confecção de projetos complementares de pequeno 

porte, auxiliar a construção de caderno de 

encargos, orçamentos e outras documentações 

pertinentes, especificações diversas para sistemas 

SCADA. 

R$ 8.109,00 
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Engenheiro Eletricista 2- 

Sistemas elétricos de baixa 

potência e instalações 
1+CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Elétrica, Eletrotécnica, 

Eletrônica ou equivalente, fornecido por instituição 

de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação; Registro no respectivo Conselho, 

Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

projetos. 

Desenho em CAD, revisão e compatibilização dos 

projetos de elétrica sobretudo de baixa potência, 

realizar eventuais projetos de modificações e ou 

projetos complementares, auxiliar a construção de 

caderno de encargos e orçamentos além de outras 

documentações pertinentes. 

R$ 8.109,00 

4
 

Engenheiro Mecânico 1- 

Utilidades industriais + 

Tubulações + Sistemas de 

combate a incêndio, etc. 

1+CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Mecânica ou 

equivalente, fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação; Registro no respectivo Conselho, 

Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

projetos. 

Desenho em CAD, revisão e compatibilização dos 

projetos de distribuição de produtos químicos 

(etanol, ácido sulfúrico, ácido nítrico, soda 

caustica, glicol, nitrogênio, vapor industrial, 

condensado, água potável industrial, efluentes 

industriais) confecção de  eventuais projetos para 

modificações e ou projetos complementares, 

auxiliar a construção de caderno de encargos e 

orçamentos além de outras documentações 

pertinentes. 

R$ 8.109,00 

5
 

Engenheiro Mecânico 2 - 

Ar Cond. Industrial + 

Sistemas de Refrigeração  
1+CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Mecânica ou 

equivalente, fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação; Registro no respectivo Conselho, 

Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

projetos. 

Desenho em CAD, revisão e compatibilização dos 

projetos de HVAC, incluindo refrigeração, 

especialmente para salas limpas farmacêuticas, 

confecção de eventuais projetos de modificações 

e/ou projetos complementares, auxiliar a 

construção de caderno de encargos e orçamentos 

além de outras documentações pertinentes. 

R$ 8.109,00 
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Arquiteto - Industrial CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Arquitetura, fornecido por 

instituição de ensino superior, reconhecido pelo 

Ministério da Educação; Registro no respectivo 

Conselho, Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

projetos na área referente ao cargo pretendido. 

Desenho em CAD, revisão e compatibilização dos 

projetos de arquitetura, incluindo layouts e 

definição de materiais de acabamento, confecção 

de eventuais projetos de modificações e/ou 

projetos complementares, auxiliar a construção de 

caderno de encargos e orçamentos além de outras 

documentações pertinentes.  

R$ 8.109,00 
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Engenheiro Orçamentista 1+CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Mecânica, Elétrica, 

Civil ou equivalente ou Arquitetura, fornecido por 

instituição de ensino superior, reconhecido pelo 

Ministério da Educação; Registro no respectivo 

Conselho, Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

orçamento em obras públicas em diferentes 

modalidades de contratação, inclusive RDC, além 

de experiência com orçamentos CAPEX, desejável 

experiência com software de orçamentos. 

Desenho em CAD, composição dos orçamentos 

para licitações públicas, Capex ou Opex; 

coordenar as atividades de levantamento de preços 

e composição de preços analítica quando for o 

caso, etc. 

R$ 8.109,00 

8
 Técnico em Orçamentos - 

Eletrotécnica 
CR 

Diploma Técnico em Eletrotécnica ou equivalente; 

5 (cinco) anos de experiência em projetos. 

Desenho em CAD, auxiliar Composição de 

orçamentos para licitações públicas, Capex ou 

Opex, auxiliar as atividades de levantamento de 

preços e composição analítica, conforme 

orientação do orçamentista e do coordenador da 

equipe, etc. 

R$ 3.190,27 
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 Técnico em orçamentos - 

Civil/Arquitetura 
CR 

Diploma Técnico em Edificações ou equivalente; 5 

(cinco)  anos de experiência em obras. 

Desenho em CAD, auxiliar Composição de 

orçamentos para licitações públicas, Capex ou 

Opex, auxiliar as atividades de levantamento de 

preços e composição analítica, conforme 

orientação do orçamentista e do coordenador da 

equipe, etc.  

R$ 3.190,27 

1
0
 Técnico em orçamentos - 

Mecânico 
CR 

Diploma Técnico em Mecânica ou equivalente; 5 

(cinco) anos de experiência em obras. 

Desenho em CAD, auxiliar Composição de 

orçamentos para licitações públicas, Capex ou 

Opex, auxiliar as atividades de levantamento de 

preços e composição analítica, conforme 

orientação do orçamentista e do coordenador da 

equipe, etc.  

R$ 3.190,27 

1
1
 

Cadista - detalhista 1+CR 

Diploma ou Declaração de conclusão de Curso do 

Ensino Médio completo, devidamente 

reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); 

Certificado de conclusão de curso de CAD emitido 

por instituição oficialmente reconhecida pelo órgão 

competente; 3 (três) anos de experiência em 

projetos.  

Desenho em CAD, complementar o detalhamento 

dos desenhos de alguns dos projetos segundo 

orientação dos projetistas e da equipe técnica da 

Hemobrás, etc. 

R$2.759,25 
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Planejador  1+CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Mecânica, Elétrica, 

Civil ou equivalente ou Arquitetura, fornecido por 

instituição de ensino superior, reconhecido pelo 

Ministério da Educação; Registro no respectivo 

Conselho, Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência com 

planejamento de obras e serviços de engenharia, 

desejável MS Project. 

Desenho em CAD, auxiliar na 

avaliação/elaboração/revisão de cronogramas e 

outros documentos atinentes ao planejamento das 

obras nos sites da Hemobrás e também na 

concatenação dos cronogramas de contratos de 

transferência de tecnologia produtiva firmados 

entre Hemobrás e parceiros. 

R$ 8.109,00 

1
3
 

Engenheiro civil 2 CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Civil, fornecido por 

instituição de ensino superior, reconhecido pelo 

Ministério da Educação; Registro no respectivo 

Conselho, Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco)  anos de experiência em 

fiscalização e gerenciamento de obras.  

Desenho em CAD, auxiliar no gerenciamento e 

fiscalização de obras nos sites da Hemobrás nas 

disciplinas de civil concreto e civil metálica.  

R$ 8.109,00 

1
4
 Engenheiro Eletricista 3 - 

Automação / engenheiro de 

automação e controle 

CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Elétrica, Eletrotécnica, 

Eletrônica ou equivalente, fornecido por instituição 

de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação; Registro no respectivo Conselho, 

Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco)  anos de experiência em 

fiscalização e gerenciamento de obras.  

Desenho em CAD, auxiliar no gerenciamento e 

fiscalização de obras nos sites da Hemobrás nas 

disciplinas de automação e controle  

R$ 8.109,00 
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Engenheiro Eletricista 4 - 

sistemas elétricos de baixa 

potência e sistemas de 

Energia Alternativa entre 

outros  

CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Elétrica, Eletrotécnica, 

Eletrônica ou equivalente, fornecido por instituição 

de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação; Registro no respectivo Conselho, 

Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

fiscalização e gerenciamento de obras. 

Desenho em CAD, auxiliar no gerenciamento e 

fiscalização de obras nos sites da Hemobrás nas 

disciplinas de elétrica predial e outras correlatas.  

R$ 8.109,00 

1
6
 

Engenheiro Mecânico 3 -  

utilidades industriais + 

Tubulações + Sistemas de 

combate a incêndio, etc. 

CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Mecânica ou 

equivalente, fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação; Registro no respectivo Conselho, 

Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

fiscalização e gerenciamento de obras. 

Desenho em CAD, auxiliar no gerenciamento e 

fiscalização de obras nos sites da Hemobrás nas 

disciplinas de utilidades industriais + Tubulações + 

Sistemas de combate a incêndio, etc.  

R$ 8.109,00 

1
7
 Engenheiro Mecânico 4 - 

Ar Cond. Industrial + 

Sistemas de Refrigeração  

CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Engenharia Mecânica ou 

equivalente, fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação; Registro no respectivo Conselho, 

Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco)  anos de experiência em 

fiscalização e gerenciamento de obras. 

Desenho em CAD, auxiliar no gerenciamento e 

fiscalização de obras nos sites da Hemobrás nas 

disciplinas de civil concreto e civil metálica.  

R$ 8.109,00 
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Arquiteto - Industrial CR 

Diploma, devidamente registrado, de curso de 

graduação em Arquitetura, fornecido por 

instituição de ensino superior, reconhecido pelo 

Ministério da Educação; Registro no respectivo 

Conselho, Ordem Profissional de Classe ou órgão 

equivalente; 5 (cinco) anos de experiência em 

fiscalização e gerenciamento de obras. 

Desenho em CAD, auxiliar no gerenciamento e 

fiscalização de obras nos sites da Hemobrás nas 

disciplinas de arquitetura. 

R$ 8.109,00 

1
9
 

Técnico em mecânica CR 

Diploma Técnico em Mecânica ou equivalente; 5 

(cinco)  anos de experiência em fiscalização de 

obras..  

Desenho em CAD, auxiliar no gerenciamento e 

fiscalização de obras nos sites da Hemobrás nas 

disciplinas de mecânica, HVAC, tubulação, etc. 

R$ 3.190,27 

2
0
 

Técnico em elétrica CR 

Diploma Técnico em Eletrotécnica ou equivalente; 

5 (cinco) anos de experiência em fiscalização de 

obras.  

Desenho em CAD, auxiliar no gerenciamento e 

fiscalização de obras nos sites da Hemobrás nas 

disciplinas de elétrica predial e outras correlatas. 

R$ 3.190,27 

*Cadastro de Reserva 

 


