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3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2021 
 

A Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério da Defesa 
por intermédio do Comando do Exército, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas 
alterações estão a seguir elencadas: 
 

1. No ANEXO II, dos Requisitos e atribuições do Emprego, ONDE SE LÊ: 

EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

EMPREGO: AGENTE DE APOIO OPERACIONAL 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível fundamental completo, e Curso 
Profissionalizante nas áreas e/ou especialidades de atuação. Tempo de Experiência Mínima de 06 
Meses na função. 
 

FUNÇÃO: BOMBEIRO BRIGADISTA  

REQUISITOS 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível fundamental completo, e Curso 
Profissionalizante nas áreas e/ou especialidades de atuação. Tempo de Experiência Mínima de 06 
Meses na função. 
 
EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
FUNÇÃO: GUARDA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 
 
REQUISITOS: 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante na área de atuação. Tempo de 
Experiência Mínima de 06 Meses na função. 
 
EMPREGO: OFICIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante da área de atuação, tais como 

Operação de Caldeira, Galvanização, Mecânica, Elétrica, Qualidade, Fundição, Pintura Industrial. 

Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: OPERADOR DE PRODUÇÃO  

ATRIBUIÇÕES:  

Operar máquinas-ferramenta, equipamentos e instrumentos de produção, planejar sequência de 

operação de produção, executar cálculos técnicos de produção, atendendo a demanda de trabalho 

estabelecida, realizando manutenção de rotina em máquinas e equipamentos. Executar trabalhos de 

natureza produtiva, manipulando, preparando máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais, 

fabricando diversos produtos tais como explosivos, munições, cutelaria, materiais bélicos, 

armamentos leves e pesados, artefatos pirotécnicos, produtos elétricos, eletrônicos, entre outros, 

conforme instrução de trabalho e orientações do seu superior hierárquico, atendendo as 
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especificações técnicas da empresa, visando cumprir as programações de produção. Efetuar a 

preparação de máquinas diversas de produção e usinagem, equipamentos, sistemas de tratamento 

de água, produção de vapor, energia elétrica e instrumentos que serão utilizados na atividade 

produtiva, posicionando ferramentas, alinhando, realizando calibragens, regulagens e ajustes, entre 

outros detalhes necessários para o bom funcionamento do maquinário industrial. Efetuar inspeções 

periódicas nas máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos, realizando serviços básicos de 

manutenção mecânica, elétrica, civil e de instrumentação, observando seu funcionamento e 

condições gerais de uso, lubrificando e ajustando parafusos, trocas de juntas, rearmando disjuntores, 

trocas de vinil, pinturas entre outras, atendendo as programações de manutenção preventiva, 

zelando pela vida útil dos mesmos e comunicando ao seu superior imediato de quaisquer 

anormalidades encontradas. Orientar, auxiliar e instruir os empregados na maneira correta de 

manipulação dos botões de comando, chaves pedais, alavancas e painéis programáveis das máquinas 

CNC, prevenindo-os para que não haja problema de ordem técnica nos processos de fabricação. 

 

EMPREGO: AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante da área de atuação, tais como Mecânica, 

Elétrica, Eletromecânica, Eletroeletrônica, Instrumentação, Soldagem, Hidráulica Industrial. Tempo 

de Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: MECÂNICO  

ATRIBUIÇÕES:  

Executar trabalhos operacionais e de fabricação, prevenção e correção de manutenção mecânica (...) 

 

EMPREGO: OFICIAL DE FERRAMENTARIA INDUSTRIAL 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante da área de atuação, tais como 

Ferramentaria, Retífica, Tornearia, Ajustagem, Fresa. Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses na 

função. 

 

EMPREGO: TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Técnico na área de atuação, tais como Mecânica, 

Eletrônica, Mecatrônica, Elétrica, Instrumentação, Eletrônica, Química, Projetos Industriais, 

Materiais, Metalurgia, Metrologia, Controle de Qualidade da função. Tempo de Experiência Mínima 

de 06 Meses na função. 
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FUNÇÃO: PROJETISTA 

ATRIBUIÇÕES:  

Executar trabalhos operacionais e de fabricação, preventivos e corretivos (...) 

 

EMPREGO: TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC e Curso Técnico na área de enfermagem do trabalho. Tempo de 

Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

EMPREGO: AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante da área de atuação, tais como 

Administração, Contabilidade, Custos, Almoxarife, Logística, Empilhadeira. Tempo de Experiência 

Mínima de 06 Meses na função. 

 

EMPREGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Técnico na área de atuação, tais como Administração, 

Contabilidade, Logística, Marketing, Gestão Pública, Vendas, Segurança do Trabalho, Informática, 

Recursos Humanos, Tecnólogo em Recursos Humanos. Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses 

na função. 

 

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

EMPREGO: ANALISTA ESPECIALIZADO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo m 

Administração de Empresas, Administração ou Gestão Pública, Ciências Contábeis, Economia, 

Finanças, Habilitação em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciências da Computação, 

Engenharia e Nutrição, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC. Tempo de Experiência 

Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: ANALISTA DE SISTEMAS 

ATRIBUIÇÕES:  

Administrar ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de sistemas, 

implantando, documentando rotinas e projetos, controlando os níveis de serviço de sistemas 

operacionais, banco de dados e redes, fornecendo suporte técnico no uso de equipamentos e 
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programas computacionais e no desenvolvimento de ferramentas e aplicativos de apoio para 

usuários, orientando na criação de banco de dados de sistemas de informações, configurando e 

instalando recursos e sistemas computacionais, administrando a segurança do ambiente 

computacional. 

 

EMPREGO: SUPERVISOR 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo em 

Administração de Empresas, Administração e/ou Gestão Pública, Ciências Contábeis, Economia, 

Habilitação em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Direito, Ciências da Computação e 

Engenharia, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, com Curso de Especialização na área da 

Função. Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES:  

Supervisionar, planejar, desenvolver, organizar, orientar e executar atividades com a equipe de 

trabalho da área de atuação, acompanhando todos os fluxos das atividades, instruindo-a quanto a 

aplicação de novas técnicas especializadas, bem como desenvolver métodos e sistemas de execução 

de tarefas em geral, visando aprimorar a produtividade e a qualidade dos serviços realizados para o 

cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos corporativamente. 

 
FUNÇÃO: AUDITOR 

ATRIBUIÇÕES:  

Supervisionar, realizar e coordenar auditorias internas e externas nas diversas áreas da empresa, 

com a finalidade de aprimorar preventiva e corretivamente os processos e procedimentos adotados 

pela empresa, cumprindo e subsidiando as áreas auditadas quanto ao atendimento a todas as 

legislações vigentes (federal, estadual, municipal, pública, administrativa, regulamentos, regimentos, 

estatutos, entre outras), bem como atender auditores dos órgãos controladores, fiscalizadores e 

demais instituições, fornecendo todas as informações necessárias solicitadas, desde que estejam de 

acordo com as normas e procedimentos da empresa, quanto à confidencialidade e sigilo das 

informações. 

 

EMPREGO: ENGENHEIRO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo em Engenharia, 

fornecido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no Conselho de Classe. Possuir curso de 

Especialização, tais como Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Controle de Qualidade. Tempo de 

Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

FUNÇÃO: ENGENHEIRO DE CONTROLE DE QUALIDADE (...) 

FUNÇÃO: ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE (...) 

FUNÇÃO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (...) 
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EMPREGO:  ADVOGADO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo em Direito, 

fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, e habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e Curso de Especialização. Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 
LEIA-SE: 
 

EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

EMPREGO: AGENTE DE APOIO OPERACIONAL 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível fundamental completo, 

fornecido por instituição reconhecida pelo MEC. Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses na 

função. 

 

FUNÇÃO: BOMBEIRO BRIGADISTA  

REQUISITOS 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível fundamental completo, 

fornecido por instituição reconhecida pelo MEC e Curso Profissionalizante na área da função. 

Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

FUNÇÃO: GUARDA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante na área da função. Tempo de 

Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

EMPREGO: OFICIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante na área da função. Tempo de 

Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: PREPARADOR DE MÁQUINAS 

ATRIBUIÇÕES:  

Operar máquinas-ferramenta, equipamentos e instrumentos de produção, planejar sequência de 

operação de produção, executar cálculos técnicos de produção, atendendo a demanda de 

trabalho estabelecida, realizando manutenção de rotina em máquinas e equipamentos. Executar 

trabalhos de natureza produtiva, manipulando, preparando máquinas, equipamentos, 

instrumentos e materiais, fabricando diversos produtos tais como explosivos, munições, cutelaria, 
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materiais bélicos, armamentos leves e pesados, artefatos pirotécnicos, produtos elétricos, 

eletrônicos, entre outros, conforme instrução de trabalho e orientações do seu superior 

hierárquico, atendendo as especificações técnicas da empresa, visando cumprir as programações 

de produção. Efetuar a preparação de máquinas diversas de produção e usinagem, equipamentos, 

sistemas de tratamento de água, produção de vapor, energia elétrica e instrumentos que serão 

utilizados na atividade produtiva, posicionando ferramentas, alinhando, realizando calibragens, 

regulagens e ajustes, entre outros detalhes necessários para o bom funcionamento do maquinário 

industrial. Efetuar inspeções periódicas nas máquinas, equipamentos, ferramentas e 

instrumentos, realizando serviços básicos de manutenção mecânica, elétrica, civil e de 

instrumentação, observando seu funcionamento e condições gerais de uso, lubrificando e 

ajustando parafusos, trocas de juntas, rearmando disjuntores, trocas de vinil, pinturas entre 

outras, atendendo as programações de manutenção preventiva, zelando pela vida útil dos 

mesmos e comunicando ao seu superior imediato de quaisquer anormalidades encontradas. 

Orientar, auxiliar e instruir os empregados na maneira correta de manipulação dos botões de 

comando, chaves pedais, alavancas e painéis programáveis das máquinas CNC, prevenindo-os 

para que não haja problema de ordem técnica nos processos de fabricação. 

 

EMPREGO: AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante da área da função. Tempo de 

Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

ATRIBUIÇÕES:  

Executar trabalhos operacionais e de fabricação, prevenção e correção de manutenção mecânica 

(...) 

 

EMPREGO: OFICIAL DE FERRAMENTARIA INDUSTRIAL 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante da área da função. Tempo de 

Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

EMPREGO: TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Técnico na área da função. Tempo de Experiência 

Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: PROJETISTA ELÉTRICO E ELETRÔNICO 

ATRIBUIÇÕES:  

Executar trabalhos operacionais e de fabricação, preventivos e corretivos (...) 
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EMPREGO: TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC e Curso Técnico na área de enfermagem. Tempo de Experiência 

Mínima de 06 Meses na função. 

 

EMPREGO: AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Profissionalizante na área da função. Tempo de Experiência 

Mínima de 06 Meses na função. 

 

EMPREGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio completo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC, e Curso Técnico na área da função. Tempo de Experiência Mínima de 

06 Meses na função. 

 

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

EMPREGO: ANALISTA ESPECIALIZADO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo na área da Função 

ou Tecnólogo na área da Função, ou Nível Superior Completo em qualquer área de formação com curso 

de especialização na área da função ou Tecnólogo em qualquer área de formação com curso de 

Especialização na área da Função, ambos fornecidos por instituição reconhecida pelo MEC. Tempo de 

Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: ANALISTA DE SISTEMAS 

ATRIBUIÇÕES:  

Administrar ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de sistemas, implantando, 

documentando rotinas e projetos, controlando os níveis de serviço de sistemas operacionais, banco de 

dados e redes, fornecendo suporte técnico no uso de equipamentos e programas computacionais e no 

desenvolvimento de ferramentas e aplicativos de apoio para usuários, orientando na criação de banco 

de dados de sistemas de informações, configurando e instalando recursos e sistemas computacionais, 

administrando a segurança do ambiente computacional. Desenvolver, codificar e manter aplicações, 

sistemas e APPs, utilizando as ferramentas adotadas pela empresa; Executar análise, diagnóstico e 

correção de problemas em aplicações e classes; Analisar, diagnosticar e propor alternativas de solução 

para problemas em sistemas existentes; Conhecer e usar metodologia de desenvolvimento ágil e 

tradicional; Elaborar propostas técnicas para solução de problemas em sistema, racionalização do fluxo 

de informações e de processos já informatizados; Efetuar o levantamento de informações junto ao 
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cliente para desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas; Modelar dados, processos de 

negócio e definir o escopo do sistema; Elaborar modelo de projetos e de análise de sistemas; 

Documentar aplicações e sistemas; Elaborar treinamentos específicos para o usuário final; Dimensionar 

recursos, elaborar cronogramas e orçamentos para projetos; Definir a arquitetura de softwares e de 

sistemas, selecionar, implementar, internalizar novas tecnologias; Planejar e administrar componentes 

reusáveis e repositórios. 

 

EMPREGO: SUPERVISOR  

 

REQUISITOS (ADMINISTRADOR, CONTADOR e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO): 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo na área da Função 

com Curso de Especialização na área da Função ou Tecnólogo na área da Função com Curso de 

Especialização na área da Função, ambos fornecidos por instituição reconhecida pelo MEC. Tempo de 

Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

FUNÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES:  

 

Atuar no planejamento estratégico e operacional da IMBEL, com vistas a subsidiar a definição das 

prioridades de gestão de tecnologia da informação da Empresa; Coordenar o desenvolvimento, a 

implantação e a manutenção dos sistemas de informação institucionais, Gerenciar os recursos de 

tecnologia da informação da IMBEL; Propor políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação; 

Elaborar, implantar e coordenar a política de segurança da informação da IMBEL; Coordenar a 

implementação das políticas na área de tecnologia da informação; Zelar pela garantia da manutenção 

dos equipamentos e sistemas de informações da IMBEL; Efetuar o planejamento e a gestão de 

capacidade dos elementos de infraestrutura necessários ao funcionamento dos serviços e soluções de 

TI; Identificar, implementar e administrar soluções de infraestrutura de TI para a Empresa; Instalar, 

configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e segurança, sistemas operacionais e outros 

softwares básicos necessários ao funcionamento de serviços e soluções de TI; Manter atualizadas as 

versões de todos os softwares e de componentes dos serviços e soluções de TI, bem como gerenciar as 

respectivas licenças de uso e outros mecanismos que assegurem a recuperação da instalação dos 

equipamentos centrais da rede e dos respectivos serviços; Promover o suporte e o atendimento 

adequados aos usuários de TI; Promover, orientar e acompanhar, no que se refere à TI, a implementação 

da Política Corporativa de Segurança da Informação; Prover ambiente computacional adequado para 

desenvolvimento, teste, homologação, treinamento e uso de serviços e soluções de TI; Assegurar o 

correto funcionamento e a aderência dos sistemas às regras de negócio e aos requisitos especificados; 

Colaborar na contratação de serviços de desenvolvimento de sistemas no âmbito da Empresa e 

gerenciar a qualidade desses serviços; Efetuar a manutenção dos sistemas de acordo com as regras de 

negócio e os requisitos especificados, mantendo atualizada a documentação pertinente; Elaborar ou 

garantir a atualização das rotinas e da documentação relativa aos sistemas desenvolvidos; Identificar 

necessidades e implementar os sistemas computacionais necessários à IMBEL; Implantar os Sistemas de 

Informação, prestar suporte e capacitar os usuários no uso dos sistemas; Levantar, documentar e 

gerenciar regras de negócio e requisitos de sistemas; Manifestar-se quanto aos aspectos técnicos e 

custos envolvidos no atendimento às demandas da IMBEL; Prover a integração dos Sistemas de 

Informação; Prover sistemas de acordo com as regras de negócio e os requisitos especificados; e 

Desempenhar outras atividades afins. 
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FUNÇÃO: AUDITOR 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo em qualquer área 

de formação com curso de Especialização na área da Função ou Tecnólogo em qualquer área de 

formação com curso de Especialização na área da Função, ambos fornecidos por instituição reconhecida 

pelo MEC. Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

 

EMPREGO: ENGENHEIRO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo em Engenharia, 

fornecido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no Conselho de Classe e curso de 

Especialização na área da função. Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses na função. 

FUNÇÃO: ENGENHEIRO DE CONTROLE DE QUALIDADE (...) 

FUNÇÃO: ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE (...) 

FUNÇÃO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (...) 

 

EMPREGO:  ADVOGADO 

 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior completo com formação em Direito, 

fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, registro e habilitação na Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e Curso de Especialização na área da Função. Tempo de Experiência Mínima de 06 Meses 

na função. 

 

 
2. No ANEXO VI, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR EMPREGO/FUNÇÃO/CIDADE DE LOTAÇÃO, 

ONDE SE LÊ: 

CÓDIGO QUADRO DE EMPREGOS – PECS 

1 
Agente de Apoio Operacional                                 

(Nível Fundamental Completo + 
Profissionalizante ) 

2 
Guarda de Segurança Patrimonial                                                         

(Nível Médio Completo  + 
Profissionalizante) 

3 
Motorista                                                 

(Nível Médio Completo  + 
Profissionalizante) 

4 

Oficial de Produção Industrial 
(Nível Médio Completo  + 

Profissionalizante) 

Oficial de Produção Industrial  
(Nível Médio Completo  + 

Profissionalizante) 

5 
Auxiliar Técnico Industrial                (Nível 

Médio Completo + Profissionalizante) 

6 
Oficial de Ferramentaria Industrial                                    

(Nível Médio Completo  + 
Profissionalizante) 
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CÓDIGO QUADRO DE EMPREGOS – PECS 

7 
Técnico Industrial Especializado (Nível 

Médio Completo + Técnico) 

8 
Técnico em Radiologia                                     

(Nível Médio Completo + Técnico) 

9 
Técnico Enfermagem do Trabalho                               
(Nível Médio Completo + Técnico) 

10 
Auxiliar Técnico Administrativo                   

(Nível Médio Completo + 
Profissionalizante) 

11 
Técnico Administrativo Especializado                                 

(Nível Médio Completo + Técnico) 

12 
Analista Especializado                  (Nível 

Superior Completo)                           

13 
Supervisor                                                                 

(Nível Superior Completo +                        
Especialização) 

14 
Advogado                                          (Nível 

Superior Completo +                         
Especialização) 

15 

Engenheiro                                                         
(Nível Superior Completo +                       

Especialização) 

Engenheiro                                                         
(Nível Superior Completo) 

16 
Médico do Trabalho                                                  

(Nível Superior Completo +                        
Especialização) 

 
LEIA-SE: 

CÓDIGO QUADRO DE EMPREGOS - PECS 

1 
Agente de Apoio Operacional                                 

(Nível Fundamental Completo ) 

2 
Guarda de Segurança Patrimonial                                                         

(Nível Médio Completo  + 
Profissionalizante) 

3 
Motorista                                                 

(Nível Médio Completo  + 
Profissionalizante) 

4 

Oficial de Produção Industrial 
(Nível Médio Completo  + curso 

Profissionalizante na área da função) 

Oficial de Produção Industrial  
(Nível Médio Completo  + curso 

Profissionalizante na área da função) 

5 
Auxiliar Técnico Industrial                (Nível 

Médio Completo + curso 
Profissionalizante na área da função) 

6 
Oficial de Ferramentaria Industrial                                    

(Nível Médio Completo + curso 
Profissionalizante na área da função) 

7 
Técnico Industrial Especializado (Nível 
Médio Completo + Técnico na área da 

função) 
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CÓDIGO QUADRO DE EMPREGOS - PECS 

8 
Técnico em Radiologia                                     

(Nível Médio Completo + Técnico) 

9 
Técnico Enfermagem do Trabalho                               
(Nível Médio Completo + Técnico) 

10 
Auxiliar Técnico Administrativo                   
(Nível Médio Completo + curso 

Profissionalizante na área da função) 

11 
Técnico Administrativo Especializado                                 
(Nível Médio Completo + Técnico na 

área da função) 

12 

Analista Especializado                  (Nível 
Superior Completo na área da Função 
ou Tecnólogo na área da Função, ou 

Nível Superior Completo em qualquer 
área de formação com curso de 

especialização na área da função ou 
Tecnólogo em qualquer área de 

formação com curso de Especialização 
na área da Função)                           

13  

Supervisor Administrador, Contador, e 
Tecnologia da informação                                                           

(Nível Superior Completo +                        
Especialização na área da função ou 

Tecnólogo na área da função com curso 
de especialização na área da função) 

Supervisor Auditor 
(Nível Superior Completo em qualquer 

área de formação com curso de 
especialização na área da função ou 

tecnólogo em qualquer área de 
formação com curso de especialização 

na área da função). 

14 
Advogado                                          (Nível 

Superior Completo +                         
Especialização na área da função) 

15 

Engenheiro                                                         

(Nível Superior Completo em 
Engenharia,  registro no Conselho 

de Classe e Curso de Especialização 
na área da função) 

Engenheiro                                                         
(Nível Superior Completo em Engenharia 

e registro no Conselho de Classe) 

16 
Médico do Trabalho                                                  

(Nível Superior Completo +                        
Especialização) 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados 
 

Brasília, 27 de janeiro de 2021. 

 
EXPEDITO ALVES DE LIMA 

Presidente da Comissão do Concurso Público 01/2021 - IMBEL 


