
 
ESTAMOS   CONTRATANDO  

 
VAGA:    Técnico   Civil  
SETOR:    Engenharia   e   Operações  

 

PRINCIPAIS   ATIVIDADES  

● Levantamento   de   dados   e   informações   técnicas   em   escritório   ou   campo   (se  
necessário)   para   apoiar   o   desenvolvimento   de   projetos   de   bioenergia;  

● Elaborar,   emitir,   conferir   e   encaminhar   formulários,   documentos,   ofícios,   planilhas   e  
relatórios   administrativos   ou   técnicos   correspondentes   à   área   de   atuação  

● Dar   apoio   na   operacionalização   em   instalações   e   unidades   de   interesse   e   de  
responsabilidades   da   área  

● Conduzir,   eventualmente,   capacitações   e   treinamentos   técnicos   em   sua   área   de  
conhecimento   e   especialização   técnica  

● Realizar   visitas   técnicas   em   instalações   e   unidades   de   interesse   e   de  
responsabilidade   da   área;  

● Executar   a   operacionalização   e   implantação   em   instalações   e   unidades   de  
interesse   e   de   responsabilidades   da   área;  

● Realizar   coleta   de   amostras   (orgânicas   ou   outra   natureza)   em   todas   as   instalações  
e   unidades   de   interesse   e   de   responsabilidade   da   área,   conduzindo   o   material   para  
análise;  

● Elaborar   relatórios   e   pareceres   técnicos   relacionados   a   execução   das   atividades  
do   projeto.  

 

REQUISITOS  

● Ensino   Superior   Tecnólogo   Civil;  
● Experiência   comprovada   em   obras   civil   de   implantação   de   grande   porte  

(edificação,   shoppings,   indústrias,   edifícios   residenciais,   comerciais,   entre   outras);  
● Estar   registrado   e   em   dias   no   conselho   de   classe    CFT   (Conselho   Federal   dos  

Técnicos   Industriais);  
● Emitir   TRT   (Termo   de   Responsabilidade   Técnica);  
● Domínio   do   pacote   Office   (Windows,   word,   excel   e   power   point);   
● Domínio  da  ferramenta  AutoCad  e  softwares  de  desenvolvimento  de  projetos  2D  e             

3D   na   área   de   Engenharia;  
● Experiência  em  elaboração  de  projetos  executivos  de  instalações  e  edificações,           

com  emissão  de  ART,  através  de  desenhos,  memoriais  descritivos,  especificações,           
memórias   de   cálculo,   dimensionamentos   etc;  

● Experiência   em   elaboração   de   orçamentos;   
● Idioma   inglês  
● Carteira   Nacional   de   Habilitação   (CNH)   –   Categoria   B;   
● Disponibilidade   para   viagens   nacionais   e   internacionais.  

 
 

 



 
BENEFÍCIOS   
 

● Plano   de   Saúde   (extensivo   aos   familiares);  
● Plano   Odontológico   (extensivo   aos   familiares);  
● Vale   Alimentação   R$   775,54;  
● Seguro   de   Vida;  
● Vale   Transporte.  

 

Os  Interessados  devem  preencher  a  ficha  de  inscrição  disponível  no  site            
https://cibiogas.org/trabalhe-conosco-2/  e  enviá-la  para  o  e-mail       
recrutamento@cibiogas.org .  
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