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PROCESSO SELETIVO 
Edital n.º 1009 

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

Edital e em seus Anexos, 

TORNA PÚBLICA 
 
a abertura de inscrições para a realização do Processo Seletivo 1009, com o objetivo de prover 23 

(vinte e três) vagas existentes e a formação de cadastro reserva para os cargos descritos no 

item 1 deste edital, durante a validade do certame, observando a reserva de vagas para Pessoas 

com Deficiência e Pessoas Negras. 

 
Este processo ocorrerá sob a responsabilidade do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do 

Paraná. 

 
1. DOS CARGOS (para candidatos de ambos os sexos) 

 
 

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 

001/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado), em Ciências 

Contábeis, reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, efetuando análise de 

custos; análises e conciliações das contas 

patrimoniais; elaboração de reconciliações 

bancárias; elaboração de relatórios 

gerenciais e contábeis; elaboração de 

pareceres e estudos; elaboração de 

procedimentos e normas. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

002/1009 

Curitiba ou 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Direito, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E 

Registro definitivo na Ordem 

dos Advogados do Brasil 

(OAB) até a data da Admissão 

E 

Certidão de regularidade da 

situação perante a OAB. 

R$ 7.090,22 01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa em atividades consultiva 

e contenciosa genéricas, especialmente 

resposta a consultas; elaboração de 

pareceres e de peças processuais; 

comparecimento a audiências e sessões 

de julgamento nos tribunais; participação 

em comissões e grupos de trabalhos, além 

de reuniões internas e externas. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Engenharia 

Elétrica, reconhecido pelo 

 
R$ 7.090,22 

(acrescido do 
valor de R$ 
1.018,78, 

observando-se 
o piso salarial 

01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, executando atividades 

de manutenção preventiva, corretiva e 

preditiva dos equipamentos e sistemas 

elétricos de geração, transmissão e 



        
    

2/52 
 

 

NOME E 
CÓDIGO DO 

CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

003/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Ministério da Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

mínimo de 
engenheiros 
nesta data e 

para este 
Edital, por 

recomendação 
judicial 

anterior). 
 

distribuição de energia elétrica; elaborar 

projetos de instalações elétricas, incluindo 

estudos, planejamento, viabilidade 

econômica, pré-cálculo de custos, 

orçamento de materiais, equipamentos e 

mão de obra; atividades na operação do 

sistema elétrico em tempo real com as 

empresas interligadas e organizar as 

tarefas para manter ou melhorar a 

qualidade e confiabilidade do fornecimento 

de energia; participar da montagem e da 

fase de testes para colocação em serviço 

dos equipamentos elétricos; elaborar 

análise de regime permanente, dinâmico e 

transitório de sistemas elétricos de 

potência, cálculo de correntes de curto-

circuito e estudos de proteção de 

equipamentos e sistemas elétricos; efetuar 

estudos energéticos e a programação 

hidroenergética diária e semanal; análise, 

controle e gerenciamento dos contratos de 

fornecimento de equipamentos, materiais e 

sistemas elétricos, mecânicos, 

eletromecânicos e hidráulicos de alta 

complexidade e responsabilidade; elaborar 

análise pós-operativa, a partir dos dados 

operativos, e calcular indicadores de 

desempenho; elaborar relatórios técnicos. 

Atividades de gerenciamento de portfólio 

de projetos, orçamentação, planejamento e 

controle de projetos. Análise, controle e 

gerenciamento dos contratos de 

fornecimento de equipamentos, materiais e 

serviços. Coordenar e executar ensaios de 

aceitação, rotina e tipo de equipamentos e 

materiais. Executar serviços técnicos de 

classificação e padronização de materiais. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

004/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Engenharia 

Elétrica, reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

R$ 7.090,22 

(acrescido do 
valor de R$ 
1.018,78, 

observando-se 
o piso salarial 

mínimo de 
engenheiros 
nesta data e 

para este 
Edital, por 

recomendação 
judicial 

anterior). 
 

01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, executando atividades 

de manutenção preventiva, corretiva e 

preditiva dos equipamentos e sistemas 

elétricos de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica; elaborar 

projetos de instalações elétricas, incluindo 

estudos, planejamento, viabilidade 

econômica, pré-cálculo de custos, 

orçamento de materiais, equipamentos e 

mão de obra; atividades na operação do 

sistema elétrico em tempo real com as 

empresas interligadas e organizar as 

tarefas para manter ou melhorar a 

qualidade e confiabilidade do fornecimento 

de energia; participar da montagem e da 

fase de testes para colocação em serviço 
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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 

dos equipamentos elétricos; elaborar 

análise de regime permanente, dinâmico e 

transitório de sistemas elétricos de 

potência, cálculo de correntes de curto-

circuito e estudos de proteção de 

equipamentos e sistemas elétricos; efetuar 

estudos energéticos e a programação 

hidroenergética diária e semanal; análise, 

controle e gerenciamento dos contratos de 

fornecimento de equipamentos, materiais e 

sistemas elétricos, mecânicos, 

eletromecânicos e hidráulicos de alta 

complexidade e responsabilidade; elaborar 

análise pós-operativa, a partir dos dados 

operativos, e calcular indicadores de 

desempenho; elaborar relatórios técnicos. 

Turno de Revezamento 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

005/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Engenharia 

Eletrônica, Elétrica, de 

Automação ou de 

Telecomunicações, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

R$ 7.090,22 

(acrescido do 
valor de R$ 
1.018,78, 

observando-se 
o piso salarial 

mínimo de 
engenheiros 
nesta data e 

para este 
Edital, por 

recomendação 
judicial 

anterior). 
 

01+CR 

Supervisionar as atividades de 

manutenção preventiva e corretiva nos 

equipamentos dos sistemas de 

automação, telecomunicações, regulação, 

proteção e controle das unidades 

geradoras, linhas de transmissão, barras, 

transformadores e serviços auxiliares. 

Supervisionar as atividades de 

manutenção preventiva e corretiva nos 

equipamentos associados aos sistemas de 

controle e sinalização da sala de controle 

centralizado e esquemas de controle de 

emergência do sistema interligado. 

Supervisionar e executar manutenção 

preventiva e corretiva nos equipamentos 

dos sistemas digitais (scada, medidores de 

energia gerada para faturamento, redes de 

telemetria, etc). Supervisionar as 

atividades de manutenção preventiva e 

corretiva em redes de computadores, 

comunicação de dados, redes locais, 

banco de dados (Oracle, MS-Acess, SGL-

Server), sistemas de tempo real, 

Servidores, etc. Executar atividades de 

Engenharia de Manutenção relacionadas à 

elaboração de procedimentos de 

manutenção e análise de desempenho de 

sistemas e equipamentos. Emissão de 

relatórios e pareceres técnicos relativos às 

atividades de manutenção dos 

equipamentos elétricos da usina. 

Atividades de engenharia relativas a 

sistemas de telecomunicações, sistemas 

elétricos e eletrônicos, sistemas de 

supervisão, controle, proteção, 

monitoramento e de automação da Área 
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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 

Industrial de ITAIPU, bem como atividades 

de desenvolvimento, elaboração, análise, 

revisão, supervisão, levantamento de 

campo, estudos, planejamento, avaliação e 

aprovação de projetos, de especificações 

técnicas de sistemas, equipamentos, 

materiais e serviços, de hardware e 

software, de documentação técnica, de 

documentação de licitações e contratos e 

demais atividades no campo da 

engenharia. Atividades de gerenciamento 

de portfólio de projetos, orçamentação, 

planejamento e controle de projetos. 

Análise, controle e gerenciamento dos 

contratos de fornecimento de 

equipamentos, materiais e serviços. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

006/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Engenharia 

Civil, reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E  

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

R$ 7.090,22 

(acrescido do 
valor de R$ 
1.018,78, 

observando-se 
o piso salarial 

mínimo de 
engenheiros 
nesta data e 

para este 
Edital, por 

recomendação 
judicial 

anterior). 
 

01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, em atividades de 

elaboração e acompanhamento de 

projetos de engenharia civil; elaboração de 

cálculo estrutural; emissão de pareceres 

técnicos e memórias de cálculo; 

fiscalização de obras civis; elaboração de 

especificações técnicas, normas de 

medição, cronogramas, cálculo de 

quantidades e orçamentos; elaboração e 

análise de croquis; participação em outras 

atividades inerentes ao cargo. Análise, 

controle e gerenciamento dos contratos de 

fornecimento de equipamentos, materiais e 

sistemas elétricos, mecânicos, 

eletromecânicos e/ou hidráulicos de alta 

complexidade e responsabilidade. 

Atividades de gerenciamento de portfólio 

de projetos, orçamentação, planejamento e 

controle de projetos. Análise, controle e 

gerenciamento dos contratos de 

fornecimento de equipamentos, materiais e 

serviços. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

007/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em 

Secretariado Executivo, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E  

Registro no Órgão Regional 

do Ministério do Trabalho 

E  

Fluência em inglês e 

R$ 6.111,93 01+CR 

Sob supervisão, deverá gerenciar 

informações; auxiliar na execução de 

tarefas administrativas e em reuniões; 

redigir correspondências; preparar 

apresentações em editor eletrônico; 

marcar e desmarcar compromissos; 

controlar documentos e correspondências; 

prestar atendimento ao cliente interno e 

externo; organizar eventos e viagens; 

prestar serviços em idioma estrangeiro 

(inglês e espanhol).  
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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 

espanhol.  

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

008/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em 

Biblioteconomia ou 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 

Operacionalizar o tratamento técnico dos 

recursos informacionais em qualquer 

suporte (registrar, classificar e catalogar). 

Avaliar, selecionar, armazenar, conservar, 

preservar, descartar e inventariar acervos. 

Disseminar informação com o objetivo de 

facilitar o acesso e geração de 

conhecimento. Manutenção e ampliação 

das bibliotecas virtuais e digitais. Participar 

na elaboração de normas internas, 

manuais de serviços e procedimentos das 

bibliotecas da Itaipu e demais bibliotecas 

integradas. Auxiliar na coordenação das 

atividades e na supervisão de funcionários 

da Biblioteca. Preservar a memória 

institucional, através da ampliação e 

conservação de acervo histórico. Executar 

outras tarefas compatíveis com a natureza 

do cargo. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

009/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em 

Arquivologia ou 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 documentos de engenharia. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

010/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão do Curso Superior 

(bacharelado) em Medicina 

Veterinária, reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E  

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

E  

Carteira Nacional de 

R$ 6.111,93 01+CR 

Atuar como responsável técnico do 

hospital veterinário e zoológico da entidade 

e seguir as normas legais e orientações do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

(CFMV) e Conselho Regional de Medicina 

Veterinária (CRMV-PR). Cumprir a 

legislação pertinente à sua área de 

atuação. Atuar para promover a saúde, o 

bem estar, a criação e a conservação dos 

animais mantidos pela empresa. Atuar em 

projetos de pesquisa e conservação de 

biodiversidade desenvolvidos pela Itaipu 

Binacional. Realizar procedimentos clínico-
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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”. 

cirúrgicos em medicina veterinária. Fazer o 

tratamento e prescrever medicações aos 

animais. Orientar e coordenar os 

procedimentos de captura e contenção 

física de animais. Realizar, de forma 

segura, a contenção farmacológica e 

anestesia de animais. Realizar e 

interpretar exames de diagnóstico por 

imagem. Interpretar exames laboratoriais 

de patologia clínica, patologia animal e 

exames de diagnóstico de agentes 

etiológicos. Realizar intervenções 

periódicas nos animais para a avaliação da 

saúde, tratamento odontoveterinário, 

colheita de amostras biológicas para 

exames específicos e tratamentos 

preventivos e curativos. Atuar nos casos 

de emergência e na reabilitação de 

animais silvestres. Elaborar, coordenar e 

executar planos e programas de sanidade, 

biossegurança e bem estar animal. 

Orientar e supervisionar o destino correto 

de resíduos hospitalares. Orientar na 

elaboração de dietas balanceadas para os 

animais. Manter registros detalhados de 

pacientes, casos clínicos e procedimentos 

veterinários. Redigir relatórios, conforme 

orientação da empresa. Elaborar 

pareceres técnicos e procedimentos 

operacionais padrões. Fazer ou contribuir 

para a gestão do hospital veterinário e do 

zoológico. Supervisionar, orientar ou 

coordenar as atividades de estágio e 

pesquisa no setor de fauna da Itaipu 

Binacional. Contribuir nas ações de 

conscientização e educação ambiental no 

programa de conservação da 

biodiversidade da empresa. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

011/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Engenharia 

Florestal, reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

E  

Experiência de 6 meses ou 

estágio não-obrigatório, 

conforme LEI Nº 11.788/2008, 

R$ 7.090,22 

(acrescido do 
valor de R$ 
1.018,78, 

observando-se 
o piso salarial 

mínimo de 
engenheiros 
nesta data e 

para este 
Edital, por 

recomendação 
judicial 

anterior). 
 

01+CR 

Planejar e executar projetos de 

restauração florestal; coordenar e 

supervisionar equipes; elaborar 

especificações técnicas, gestão e 

fiscalização de contratos e convênios de 

restauração florestal; monitorar áreas 

protegidas com ênfase na estrutura e 

funcionamento de ecossistemas e suas 

bases legais; elaborar e coordenar ações 

de proteção florestal; planejar e coordenar 

projetos de extensão florestal; 

supervisionar a implantação de 

experimentos florestais; realizar 

mensuração florestal; planejar e executar 

projetos de manejo de povoamentos com 

espécies florestais; monitorar projetos de 
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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 

em restauração ecológica ou 

monitoramento de vegetação 

E 

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) categoria 

“B”. 

restauração ecológica em áreas protegidas 

com ênfase na estrutura e funcionamento 

de ecossistemas e suas bases legais; 

planejar e executar inventário ecológico 

para subsidiar zoneamentos e planos 

diretores; planejar e executar 

levantamentos de campo, realizar analises 

estatísticas para subsidiar pareceres, 

relatórios e pesquisas científicas em 

conservação da biodiversidade de florestas 

tropicais e subtropicais; utilizar 

metodologias e ferramentas de 

geoprocessamento aplicado ao uso da 

terra. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

012/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Zootecnia, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná, caso 

instituído 

E 

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) categoria 

“B”. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Atuar como responsável técnico da 

entidade, conforme necessidade, e seguir 

as normas legais e orientações do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

(CFMV) e Conselho Regional de Medicina 

Veterinária (CRMV-PR). Cumprir a 

legislação pertinente à sua área de 

atuação. Atuar para promover a saúde, o 

bem estar, a criação e a conservação de 

animais mantidos pela empresa. Atuar em 

projetos de pesquisa e conservação de 

biodiversidade, desenvolvidos pela Itaipu 

Binacional. Fazer o planejamento 

nutricional e elaborar dietas balanceadas 

para animais silvestres. Fazer a gestão 

dos setores de preparo nutricional, 

produção e armazenamento de alimentos. 

Cuidar da saúde e do bem-estar dos 

animais domésticos produzidos para fins 

de alimentação de animais silvestres. 

Promover o enriquecimento ambiental dos 

animais silvestres e dos animais de 

produção. Controlar a produção e fazer o 

melhoramento genético do plantel de 

animais domésticos (roedores, codornas 

etc.) para fins de alimentação dos animais 

silvestres. Fazer a gestão e o controle da 

produção de alimentos vegetais para uso 

no zoológico. Orientar nos sistemas de 

produção de organismos aquáticos para 

fins de alimentação dos animais silvestres. 

Atuar nos projetos de reprodução e criação 

de animais silvestres em cativeiro. 

Orientar, supervisionar e coordenar ações 

de controle ambiental, que inclui o destino 

correto e sustentável de efluentes e 

resíduos sólidos. Orientar e supervisionar 

os serviços de controle de animais 

sinantrópicos no setor de fauna. Contribuir 

para o melhoramento e controle genético 
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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 

populacional dos animais silvestres 

mantidos pela empresa. Orientar nos 

projetos de construção de instalações e 

recintos para animais silvestres e animais 

domésticos de produção. Aderir aos planos 

de sanidade, biossegurança e bem-estar 

animal da empresa. Redigir relatórios, 

conforme orientação da empresa. Elaborar 

pareceres técnicos. Supervisionar, orientar 

ou coordenar as atividades de estágio e de 

pesquisa no setor de fauna da Itaipu 

Binacional. Contribuir nas ações de 

conscientização e educação ambiental no 

programa de conservação da 

biodiversidade da empresa. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

013/1009 

(*) 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Agronomia 

ou Engenharia Agronômica, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná 

E 

Carteira Nacional de 

habilitação (CNH), categoria 

“B” 

E 

Experiência de 6 meses ou 

estágio não-obrigatório, 

conforme LEI Nº 11.788/2008, 

em agroecologia ou similiar 

(agricultura orgânica, 

agricultura natural, agricultura 

biodinâmia) e assistência 

técnica em extensão rural 

R$ 7.090,22 

(acrescido do 
valor de R$ 
1.018,78, 

observando-se 
o piso salarial 

mínimo de 
engenheiros 
nesta data e 

para este 
Edital, por 

recomendação 
judicial 

anterior). 
 

01+CR 

Sob supervisão, poderá atuar em várias 

áreas da empresa, executando atividades 

de planejamento e gestão de convênios e 

contratos, elaborar e analisar projetos e 

relatórios técnicos, orçamentos, 

requisições de compras de materiais e 

equipamentos; acompanhamento técnico e 

fiscalização da execução de obras e 

práticas conservacionistas de solo e água, 

apoio técnico em campo e na coordenação 

de equipes internas e externas para 

execução de atividades interinstitucionais e 

no mapeamento e gestão de informações 

cartográficas em bacias hidrográficas, 

coordenar programas e ações, planejar 

ações, estabelecer contatos internos e 

externos, realizar negociações com 

parceiros atuais e potenciais, organizar e 

coordenar parcerias, desenvolver materiais 

e conteúdos para difundir conceitos e 

técnicas. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

014/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Farmácia e 

Bioquímica, reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Coletar, receber, distribuir, preparar, 

manipular e emitir laudos de amostras 

biológicas e ambientais; realizar exames 

conforme protocolo; operar equipamentos 

analíticos e de suporte; executar, checar e 

calibrar equipamentos; administrar e 

organizar o local de trabalho; trabalhar 

conforme as normas e procedimentos 

técnicos de boas práticas, qualidade e 

biossegurança; trabalhar segundo normas 

de segurança, saúde e meio ambiente; 

colaborar no desenvolvimento de 
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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 

metodologias de análises; realizar 

pesquisas com amostras biológicas e 

ambientais. 

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 no 

Estado do Paraná. 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. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

016/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Psicologia, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná 

E 

Experiência de 6 meses ou 

estágio não-obrigatório, 

conforme LEI Nº 11.788/2008, 

em Psicologia Organizacional. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Planejar, organizar e executar e/ou apoiar 

processos seletivos internos e processos 

seletivos públicos externos, com 

elaboração de Perfil Profissiográfico, 

testagem e Avaliação Psicológica; Orientar 

e acompanhar pessoas com dificuldades 

ou capacidade reduzida de trabalho e/ou 

com saúde comprometida, visando 

readaptação funcional; Orientar gestores 

com dificuldades em liderar membros de 

suas equipes; Atuar e/ou coordenar a 

pesquisa e a gestão do clima 

organizacional; Atuar e/ou coordenar a 

gestão do processo de avaliação de 

desempenho por competências; atuar e/ou 

coordenar atividades de preparação de 

empregados para a aposentadoria; 

Ministrar apresentações, palestras e 

cursos de treinamento; Participar e/ou 

apoiar a gestão dos processos de 

mudança organizacional; Participar e/ou 

apoiar a gestão do programa de Estágio, 

Participar e/ou apoiar a gestão do 

programa de menores aprendizes, 

Participar, apoiar e/ou coordenar equipes 

multidisciplinares de saúde mental no 

trabalho, entre outros. 
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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 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

017/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Ciências 

Biológicas ou Ecologia, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná, caso 

instituído 

E  

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) categoria 

“B” 

E 

Disponibilidade para viagens. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Atuar no planejamento, gerenciamento, 

coordenação, avaliação e execução 

atividades relacionadas ao monitoramento 

da ictiofauna e Canal da Piracema de 

ITAIPU; coletar, gerenciar e analisar 

dados, elaborando relatórios, pareceres e 

laudos ambientais; supervisionar equipes 

de trabalho de campo; produzir 

especificações técnicas para o suprimento 

de serviços, materiais e equipamentos 

para a área. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

018/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em Geografia, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E 

Registro no respectivo 

Conselho de Classe no 

Estado do Paraná. 

E  

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) categoria 

“B”. 

R$ 6.111,93 01+CR 

Sob supervisão, executar atividades em 

campo e escritório; realizar atividades de 

planejamento e gestão de contratos e 

convênios; desenvolver atividades de 

gestão da informação territorial e registros 

de processos cartográficos históricos; 

estudos e pesquisas de caráter físico-

geográfico, biogeográfico e econômico; 

auxilio na execução de projetos de 

cartografia e sistemas de informações 

geográficas; elaboração de projetos e 

relatórios de análise espacial e temporal 

de fenômenos físicos, sociais e 

ambientais; estruturação de banco de 

dados geográficos em ambiente SIG; apoio 

no desenvolvimento de metodologias de 

mapeamento temporal de feições 

geográficas utilizando imagens de 

satélites. 

Profissional 

de Nível 

Universitário 

Jr 

019/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Superior 

(bacharelado) em 

Comunicação Social – 

Habilitação em Jornalismo, 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

E 

Registro no Órgão Regional 

do Ministério do Trabalho 

E 

R$ 6.111,93 01+CR 

Produção de reportagem fotográfica e 

audiovisual; cobertura fotográfica e 

audiovisual de eventos; criação e 

manutenção de banco de imagens; 

produção, edição e tratamento de imagens 

(fotos e vídeos); direção de imagem; 

assessoria de imprensa; apuração 

jornalística, redação e edição de textos; 

publicação de imagens e textos.  

Atuação – Repórter Fotográfico 
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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 

Experiência comprovada de, 

no mínimo, 6 (seis) meses ou 

estágio não-obrigatório, 

conforme LEI Nº 11.788/2008, 

em fotojornalismo 

E 

Apresentação de portfólio com 

dez fotos de autoria do 

candidato, publicadas em 

veículos de comunicação 

(impressos ou digitais) 

E 

Disponibilidade para trabalhar 

em fins de semana 

E 

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), categoria 

B ou superior, válida na data 

da contratação. 

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. Envolve trabalho 

em altura, em confinamento (resgate nas 

turbinas) e, eventualmente, aos sábados. 
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CÓDIGO DO 

CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
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SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

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. 

Profissional 

de Nível 

Técnico I 

022/1009 

(*) 

Guaíra, 

Santa 

Helena ou 

Foz do 

Iguaçu 

Diploma ou Certificado de 

conclusão, devidamente 

registrado, do Curso Técnico 

em Agropecuária ou 

Agrícola ou Florestal ou 

Ambiental, reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

E  

Registro no Conselho de 

Classe no Estado do Paraná 

como Técnico 

E  

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), categoria 

“B” 

E  

Disponibilidade para atuar 

diariamente nos municípios do 

Oeste Paranaense. 

R$ 4.038,99 01+CR 

Sob supervisão, poderá desenvolver 

atividades voltadas à conservação 

ambiental de bacias hidrográficas, nas 

áreas de atuação da Entidade tais como 

elaboração de diagnóstico ambiental, 

planejamento de ações corretivas, com 

ênfase em práticas mecânicas de 

conservação de solo e água, e de 

recomposição de áreas degradadas; 

acompanhamento, orientação técnica e 

realização, em conformidade com as 

atribuições do cargo, da gestão de 

convênios e contratos (controle físico e 

financeiro das atividades executadas e 

previstas); efetuar levantamentos de dados 

em campo, para subsidiar a emissão de 

parecer técnico, apoiando-se em imagens 

orbitais, fotos aéreas, cartas 

planialtimétricas, mapas e softwares de 

geoprocessamento e operar equipamentos 

GNSS - Sistema de Navegação por 

Satélite e respectivos softwares de 

processamento de dados, tudo em 
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NOME E 
CÓDIGO DO 

CARGO E 
POLO DE 

TRABALHO 

REQUISITOS EXIGIDOS NA 
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SALÁRIO BASE VAGAS EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS 

E  

Aptidão física. 

conformidade com a legislação vigente e 

com as normas, instruções e 

procedimentos internos da Itaipu; elaborar, 

organizar e tramitar, dentro das atribuições 

do cargo, documentos necessários aos 

processos administrativos formais da 

Itaipu. Eventualmente, envolve trabalho 

aos sábados, domingos e feriados. 

Profissional 

de Nível 

Suporte I 

023/1009 

Foz do 

Iguaçu 

Certificado de conclusão, 

devidamente registrado, do 

Ensino Médio, reconhecido 

pelo Ministério da Educação, 

Secretarias ou Conselhos 

Estaduais de Educação. 

R$ 3.190,33 01+CR 

Sob supervisão, poderá realizar e 

coordenar atividades de recebimento, 

conferência, controle, guarda, registro, 

distribuição e inventários dos materiais de 

uso geral e bens móveis, para uso das 

áreas organizacionais da Entidade; 

classificar e distribuir os materiais na área 

de estocagem, conforme critérios de 

localização e pericibilidade; movimentar 

materiais, manualmente e com auxílio de 

equipamentos tais como transpalete 

hidráulico e empilhadeira; definir formas de 

armazenagem e acondicionamento e zelar 

pelo armazenamento, conservação e 

conferência dos materiais estocados; 

formar e despachar lotes de materiais para 

redistribuição entre depósitos da Entidade; 

deslocar-se entre as áreas de 

armazenagem composta por 10 galpões; 

emitir relatórios, planilhas e comunicados, 

utilizando os sistemas corporativos 

próprios para essa finalidade. 

Atuação: Almoxarife 

 
 
 

1.1. A sigla “CR” significa Cadastro Reserva. 
 

1.2. Nos cargos de código 003/1009, 004/1009, 005/1009, 006/1009, 011/1009, 013/1009, 
020/1009, 021/1009 e 022/1009, identificados com (*) asterisco, não haverá reserva de 
vagas para Pessoas com Deficiência devido às condições de exposição a riscos e 
situações de emergência que caracterizam as atividades destes cargos, pois as condições de 
acesso e de trabalho exigem aptidão física plena, não só para cumprimento das tarefas, mas 
também para a manutenção da segurança do trabalho do profissional e de terceiros. 

 
1.3. A lotação estabelecida no quadro de vagas não exclui a possibilidade de que o candidato seja 

convidado a atuar em outro município, nos casos de abertura de vaga, durante o prazo de 
validade do Processo Seletivo em lotação não constante na tabela de quadro de vagas, 
obedecendo aos critérios definidos neste Edital.  

 
1.4. O candidato convidado a ocupar vaga em munícipio diferente daquele para o qual se 

inscreveu, pode recusar a vaga oferecida sem prejuízo de sua classificação, oportunizando a 
oferta para o candidato classificado na sequência.  
 

2. DOS RECURSOS QUANTO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 


