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Descrição do Cargo 

Título: Assistente Administrativo 

 

Objetivo do Cargo 

Realizar atividades na área administrativa, analisando e classificando documentos e 
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, elaboração de relatórios, gráficos e 
demonstrativos em geral, prestação de informações e organização de arquivos, compilação e 
análise de informações, objetivando o acompanhamento e controle de trabalhos relativos à sua 
área de atuação através de processos e rotinas estabelecidas, primando pela qualidade dos 
trabalhos realizados e produtividade da área. 
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Realizar tarefas de apoio administrativo; 

• Executar rotinas e controles administrativos de acordo com a sua área de atuação; 

• Contribuir com a análise de informações pertinentes à área, através da coleta de 
dados em diversos documentos; 

• Elaborar e emitir relatórios, planilhas, gráficos da área, compilando dados para o 
acompanhamento e análise gerencial; 

• Assegurar o melhor atendimento/direcionamento das ligações de clientes e/ou 
fornecedores que procuram pela gerência, através do atendimento direto dos 
mesmos e distribuição das solicitações aos envolvidos; 

• Buscar alternativas para facilitar e agilizar o desenvolvimento dos trabalhos e o 
fluxo de informações; 

• Executar trabalhos de digitação de dados, atualização de planilhas, relatórios, 
registros e controles, conferências e cálculos de valores, documentos e outros, 
conforme a área de atuação. 

• Recepcionar e distribuir correspondências, malotes e documentos, confeccionar 
cópias; 

• Redigir correspondências, requisições, emails e preencher documentos diversos, 
conforme necessidade da área. 

• Efetuar levantamentos, controles, conferências, atualização de dados cadastrais e 
outros. 

• Assistir os superiores em suas rotinas. 

 
 

Requisitos  

Formação Escolar: Ensino Médio Completo 

Conhecimentos Requeridos: • Conhecimento de pacote Office. 
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Descrição do Cargo 

Título: Técnico de Estradas e Edificações 

 

Objetivo do Cargo 

 
Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolver e legalizar projetos de 
edificações sob supervisão de um engenheiro civil. Realizar treinamento para a mão-de-obra e 
realizar o controle tecnológico de materiais e do solo. 
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Aplicar as normas técnicas determinadas pela VALEC; 

• Elaborar: plantas seguindo normas e especificações técnicas, projeto de estrutura 
de concreto, projetos de estrutura metálica, etc; 

• Elaborar projetos utilizando o AutoCAD; 

• Emitir notas de serviços; 

• Elaborar, revisar, detalhar e submeter o projeto à aprovação do engenheiro 
residente do lote; 

• Coordenar a equipe Topográfica; 

• Coordenar equipe de coleta de amostras e ensaios; 

• Especificar os materiais utilizados nos ensaios. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Ensino médio completo e curso técnico em 
Edificações. 

Conhecimentos Requeridos: 
• AutoCAD 
• Conhecimento em informática básica 
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Descrição do Cargo 

Título: Técnico de Laboratório 

 

Objetivo do Cargo 

 
Orientar nos ensaios físicos, químicos, metalográficos e biológicos. Garantir as atividades de 
calibração dos equipamentos e coletar e analisar amostras de materiais.  
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Realizar prova de resistência de toco; 
• Realizar ensaios de compactação, tipos de solo índice de expansão e CBR; 
• Realizar experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e 

caracterização do material; 

• Definir metodologia de análise; 

• Interpretar e validar resultados da análise conforme especificação. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: Ensino médio completo, curso técnico de laboratório. 

Conhecimentos Requeridos: • Conhecimento em informática básica 
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Descrição do Cargo 

Título: Técnico de Segurança do Trabalho 

 

Objetivo do Cargo 

Operacionalização dos programas de Segurança operacional, Controle de Emergências e Meio 
Ambiente da VALEC. 
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Desenvolver a atuação conjunta com os Engenheiros de Segurança e Meio Ambiente 
para operacionalização dos programas de Saúde e Segurança do Trabalho. 

• Investigar e analisar os acidentes e incidentes, para determinação das causas e 
determinação de ações corretivas e preventivas; 

• Avaliar riscos ambientais para o desenvolvimento do PPRA (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais) e do PCMSO (Programa de Controle Medico de Saúde 
Ocupacional). 

• Identificar as necessidades de treinamento das áreas Operacionais; 

• Avaliar e definir a necessidade de uso de Equipamentos de Proteção Individual e 
coletiva, de acordo com a legislação e normas técnicas vigentes. Elaborar a 
especificação técnica dos EPIs; 

 
• Elaborar Laudos Técnicos de Segurança do Trabalho conforme solicitação, a fim de 

atender à legislação vigente; 

• Participar de campanhas educativas e propor medidas para a redução dos índices de 
acidente de trabalho; 

• Participar das atividades da CIPAs; 

• Manter-se atualizado quanto às normas e legislação Pertinente a Segurança, Saúde e 
Meio Ambiente, garantindo sua adequada aplicação nas atividades desenvolvidas; 

• Aplicar em suas atividades conhecimentos de Monitoramento ambiental, toxicologia e 
segurança de produtos; 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Ensino Médio. Curso Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Conhecimentos Requeridos: • Conhecimento em informática básica 
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Descrição do Cargo 

Título: Técnico em Agronomia 

 

Objetivo do Cargo 

 
Realizar atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando e calculando pontos 
topográficos e geodésicos. Elaborar documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e 
articulação de cartas, efetuam levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais.  
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Coordenar técnicos na realização de estudos topográficos; 

• Coordenar a parte de proteção vegetal; 

• Dimensionar o traçado da hidrosemadura; 

• Elaborar e desenvolver atividades em topografia, geodésica e batimetria; 

• Realizar levantamento e cálculos de pontos topográticos e geodésicos; 

• Elaborar documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de 
cartas; 

• Realizar cálculos topográficos e geodésicos; 

• Representar levantamentos topográficos, geodésicos, batimétricos, geofísicos e 
gravimétricos. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: Ensino médio completo, curso técnico em agronomia. 

Conhecimentos Requeridos: 
• Conhecimento em topografia 
• Conhecimento em informática básica 
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Descrição do Cargo 

Título: Administrador 

 

Objetivo do Cargo 

 
Planejar, organizar, controlar e assessorar a empresa nas áreas de recursos humanos, 
patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras. Implementar 
programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de 
racionalização e controlar o desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa.  

Principais Responsabilidades 

Descrição 
 

• Administrar materiais, recursos humanos, patrimônio, informações, recursos 
financeiros e orçamentários; gerir recursos tecnológicos; administrar sistemas, 
processos, organização e métodos; arbitrar em decisões administrativas e 
organizacionais. 
• Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas 

respectivas áreas. 

• Avaliar viabilidade de projetos; identificar fontes de recursos; dimensionar amplitude 
de programas e projetos; traçar estratégias de implementação; reestruturar atividades 
administrativas; coordenar programas, planos e projetos; monitorar programas e 
projetos. 
• Analisar estrutura organizacional; levantar dados para o estudo dos sistemas 
administrativos; diagnosticar métodos e processos; descrever métodos e rotinas de 
simplificação e racionalização de serviços; elaborar normas e procedimentos; estabelecer 
rotinas de trabalho; revisar normas e procedimentos 
• Realizar controle do desempenho organizacional estabelecendo metodologia de 
avaliação; definindo indicadores e padrões de desempenho; avaliando resultados; 
preparando relatórios  
• Realizar pesquisas e estudos relacionados com a análise, planejamento, implantação, 
controle e solução dos problemas relacionados a administração de pessoal, classificação 
de cargos,organização e métodos, seleção e treinamento, administração orçamentária e 
outros; 
• Elaborar diagnóstico; apresentar alternativas; emitir pareceres e laudos; facilitar 
processos de transformação; analisar resultados de pesquisa; atuar na mediação e 
arbitragem; realizar perícias 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
• Formação Superior em Administração com 

registro no Conselho de Classe 

Conhecimentos Requeridos: • Conhecimento do Pacote Office  
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Descrição do Cargo 

Título: Advogado 

 

Objetivo do Cargo 

 
Orientar, conduzir e/ou analisar os processos como representante legal para todos os negócios 
da empresa. Analisar contratos e toda a documentação envolvida em processos de licitações, 
concordatas, garantias e outros. 
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Orientar, conduzir e/ou analisar a emissão de pareceres, do ponto de vista legal e 
jurídico, sobre operações que importem em obrigações e responsabilidades para a VALEC; 

• Orientar a Comissão de Licitações com referência aos processos de contratação de 
serviços e obras, a aquisição e/ou alienação de materiais e equipamentos quando 
solicitado; 

• Orientar, conduzir e/ou analisar a elaboração dos relatórios realizados pela área 
Jurídica; 

• Orientar a elaboração de normas, métodos e procedimentos para o planejamento, 
execução e controle das atividades de natureza jurídica da VALEC; 

• Orientar as funções de consultoria e assistência jurídica, bem como manifestar-se 
sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes à VALEC; 

• Fazer acompanhamento processual, orientando a VALEC em defesas de ações 
judiciais. 

• Acompanhar e instruir as desapropriações por utilidade pública, em caráter amigável 
ou judicial, nos termos da legislação 

 

Requisitos  

Formação Escolar: Formação Superior em Direito, com registro na OAB. 

Conhecimentos Requeridos: 

• Noções de informática básica. 
• Direito administrativo, direito fiscal, direito 

tributário, direito civil, contencioso 
administrativo, rotina de cálculos trabalhista, 
direito internacional. 
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Descrição do Cargo 

Título: Analista de Sistemas 

 

Objetivo do Cargo 

Planejar, organizar, executar atividades técnicas de nível superior na área de tecnologia da 
informação que envolvam o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas 
informatizados, tecnologias de rede, bancos de dados e segurança da informação. 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Atualizar e manter atualizada documentação técnica da área de TI 

• Assegurar a execução física e financeira dos projetos de alta complexidade de 
tecnologia da informação; 

• Participar de equipes técnicas de desenvolvimento e implantação de sistemas, 
aplicativos e soluções de TI, rede, software, sistemas, etc., em conformidade com as 
necessidades estratégicas dos setores da VALEC, visando assegurar as condições 
necessárias à realização de suas atividades; 

• Acompanhar e avaliar a partir de indicadores estabelecidos o desempenho dos 
executores. 

• Documentar sistemas 

• Elaborar, juntamente com a equipe da área de TI, políticas, normas e diretrizes 

• Acompanhar a legislação pertinente à área de TI 

• Propor melhorias nos processos de planejamento da Unidade; 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Formação Superior em Analise de Sistemas ou 
cursos correlatos. 

Conhecimentos Requeridos: 

• Sistemas operacionais 
• Software de Bases de Dados (Banco de dados 

relacional, textual, gerencial e etc) 
• Modelos de dados (relacional, gerencial, textual) 
• Software de Modelagem de Dados  
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Descrição do Cargo 

Título: Biólogo  

 

Objetivo do Cargo 

 
Participar no planejamento e acompanhamento da execução e manutenção da obra, de acordo 
com a legislação ambiental vigente e garantir a aplicação das políticas, normas e procedimentos 
da VALEC. 
Orientar e fiscalizar a execução dos Programas Ambientais relacionados ao meio biótico; 
supervisionar e coordenar os planos de controle ambientais e as ações mitigadoras; desenvolver 
projetos voltados para a preservação da natureza (fauna e flora) e áreas de preservação 
permanente, implantar e assessorar projetos de proteção ambiental e avaliar estudos 
ambientais. 
Acompanhar a execução dos projetos de engenharia civil relativos às vias férreas, bem como 
sua implantação e operação, a fim de obter e manter as licenças ambientais necessárias para o 
licenciamento ambiental.  
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Realizar planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das 
políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as 
que se relacionam com as atividades de controle, fiscalização, licenciamento e 
auditoria ambiental.  

• Realizar o monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade 
ambiental nas obras.  

• Dar soluções de sua competência, auxiliando na coordenação de sua área. 

• Acompanhar o cumprimento do cronograma físico das obras visto que o cronograma 
de execução do Plano Básico ambiental está a ele vinculado; 

• Emitir relatórios de andamento e de não conformidades ambientais da obra; 

• Preparar Termos de Referência de licitações para a supervisão e gerenciamento 
ambiental da VALEC, no que diz respeito à área da Biologia. 

• Fornecer os necessários subsídios e informações técnicas, de modo a possibilitar a 
adequação das obras frente às normas e exigências ambientais, interagindo com a 
Superintendência de Construção; 

• Orientar a implantação dos empreendimentos para que seja em absoluta 
conformidade com as normas ambientais e exigências do licenciamento; 

• Acompanhar a consecução dos estudos, planos de monitoramento e programas 
ambientais; 

• Acompanhar o pleno atendimento das condicionantes constantes das Licenças Prévia 
e de Instalação, em articulação com as demais áreas técnicas da VALEC; 

• Orientar a adequação dos projetos com as condicionantes e exigências ambientais; 

• Acompanhar o pleno atendimento – por parte das subconcessionárias – das 
condicionantes ambientais constantes da respectiva Licença em Operação; 
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• Viabilizar junto ao IBAMA e outros órgãos competentes a aprovação e implantação 
de possíveis adequações dos projetos de engenharia; 

• Atentar e fazer cumprir as normas e especificações da VALEC; 

• Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria de Planejamento, bem como 
as diretrizes e políticas funcionais estabelecidas; 

• Cumprir e fazer cumprir a regularização ambiental dos empreendimentos, em 
especial o procedimento de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA); 

• Cumprir e Fazer cumprir a política ambiental da empresa sob a ótica do 
desenvolvimento sustentado e em observância à legislação vigente. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Formação Superior em Ciências Biológicas com 
registro no CRBIO. 

Conhecimentos Requeridos: 

• Gestão de Contratos e Licitações 
• Conhecimento em informática 
• Conhecimento de legislação ambiental específica; 
• Conhecimento básico em Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA); 
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Descrição do Cargo 

Título: Contador 

 

Objetivo do Cargo 

 
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter 
atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da 
implantação e execução das normas e rotinas de controle interno; elaborar e acompanhar a execução do 
orçamento; elaborar demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria 
e preparar informações econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar 
perícia. 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Executar a escrituração dos atos e fatos contábeis no sistema financeiro, 

orçamentário, patrimonial e de compensação, de todas as receitas, despesas, 
empenhos, convênios, movimentação de recursos financeiros e orçamentários, 
registros de baixa de contratos e convênios, incorporação e baixa de bens 
patrimoniais; 

• Elaborar relatórios contábeis em consonância com as áreas de finanças, orçamento, 
patrimônio, almoxarifado, demonstrado de forma clara e objetiva, os resultados 
entre as receitas previstas e as arrecadadas e o montante das despesas fixadas com 
as realizadas; 

• Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, 
localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações 
contábeis; 

• Controlar a emissão e registro dos livros Diário, Razão e outros destinados à 
escrituração das atividades da empresa. 

• Participar de auditorias externas e internas; 

• Participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle interno, 
visando atendimento da legislação e dos órgãos de controles. 

• Preparar Balancetes Mensais e outros Relatórios. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
•  Ensino Superior em Contabilidade com registro no 
CRC 

Conhecimentos Requeridos: • Conhecimento do Pacote Office 
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Descrição do Cargo 

Título: Economista 

 

Objetivo do Cargo 

Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de 
mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; participar do planejamento estratégico e de 
curto prazo; gerir programação econômico-financeira; atuar na mediação e arbitragem; realizar 
perícias. 

Principais Responsabilidades 

Descrição 
 

• Elaborar e executar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade econômica, 
entre outros). 
• Fornecer dados que venham subsidiar o controle orçamentário / financeiro da empresa. 
• Fazer previsões de alteração de procura de bens e serviços, preços, taxas, juros, 
situação de mercado de trabalho e outros de interesse econômico. 
• Elaborar a proposta orçamentária. 
• Realizar mediação, perícia, arbitragem, auditoria e avaliação patrimonial.  
• Analisar a viabilidade sócio-econômica dos projetos. 
• Preparar relatórios, planilhas, informações e pareceres técnicos para expedientes e 
processos sobre matéria própria da empresa e proferir despachos interlocutórios e 
preparatórios de decisão superior; 
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. 
• Elaborar planos baseando-se nos estudos e análises efetuados e em informes coletados 
sobre os aspectos conjunturais e estruturais da economia. 
• Participar do planejamento estratégico e de curto prazo 

• Gerir programação econômico-financeira 
 

Requisitos  

Formação Escolar: 
• Formação Superior em Economia com 

registro no Conselho de Classe 

Conhecimentos Requeridos: • Conhecimento do Pacote Office  
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Descrição do Cargo 

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho 

 

Objetivo do Cargo 

Estabelecer métodos de trabalho e medidas de proteção e controle, individuais e coletivos, 
visando a eliminação, neutralização ou minimização dos Riscos Ambientais, Ergonômicos e dos 
Riscos de Acidentes existentes nos locais de trabalho e a melhoria da qualidade de vida dos 
empregados. 
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Estabelecer padrões alusivos à manutenção, distribuição, instalação e controle de 
funcionamento e utilização dos equipamentos de segurança. 

• Estudar os assuntos de engenharia de segurança, propondo às medidas adequadas. 

• Analisar projetos de obras, instalações, processos e 
equipamentos, sob o ponto de vista da segurança do trabalho, emitindo parecer. 

• Presidir Comissões de Inquérito que tratam dos acidentes de trabalho e em a VALEC 
operar ferrovias acidentes de linha (choques, tombamentos, esbarros, descarrilamentos, 
abalroamentos, avarias diversas) e emitir Laudos  técnicos. 
• Supervisionar inspeções técnicas das condições ambientais de trabalho e definir os 
parâmetros para controle de tais condições, tendo em vista os padrões ideais. 

• Elaborar programas de treinamento de empregados em grupo ou isoladamente, sobre 
o modo correto de utilização dos equipamentos de segurança. 

• Emitir e/ou analisar laudos técnicos periciais em processos que versem sobre 
periculosidade e / ou insalubridade de atividades e / ou locais de trabalho. 

• Opinar quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais. 

• Supervisionar e estabelecer planos, normas, programas, regulamentos e instruções 
sobre segurança do trabalho. 

• Estudar e implantar sistemas de proteção contra incêndios. 

• Elaborar planos e programa de treinamento geral concernente à segurança do 
trabalho. 

• Supervisionar a realização de campanhas educativas para redução do coeficiente de 
freqüência e gravidade de acidentes do trabalho. 

• Analisar processos de periculosidade, emitindo parecer. 

• Interpretar estatísticas de acidentes do trabalho, estabelecendo índices 
comparativos. 

• Analisar acidentes de trabalho, investigando suas causas e propondo medidas 
preventivas. 
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• Orientar as atividades das CIPAs. 

• Assessorar as chefias superiores em assuntos de sua especialidade. 

• Colaborar com os órgãos competentes em higiene e medicina do trabalho. 

• Executar tarefas correlatas; 

• Elaborar o PPRA visando às normas de segurança da VALEC e o atingimento das 
metas da área; 

• Elaborar o PCMSO juntamente com a área Médica, visando às normas de segurança 
da VALEC e o atingimento das metas da área; 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Ensino superior em Engenharia ou Arquitetura. 
Certificado de especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho. 

Conhecimentos Requeridos: 
• Especializações complementares. 
• Conhecimento em informática básica 
• CREA 
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Descrição do Cargo 

Título: Engenheiro  

 

Objetivo do Cargo 

Participar no planejamento e acompanhamento da execução da obra, de acordo com o projeto 
de engenharia, garantindo a aplicação das políticas, normas e procedimentos da VALEC. 
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos às vias férreas, estudando 
características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para 
possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras e assegurar os padrões 
técnicos exigidos.  
Elaborar e implantar projetos ambientais; implementar ações de controle de emissão de 
poluentes, administrar resíduos e procedimentos de remediação.  
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Dar soluções de sua competência, coordenando de acordo com suas áreas. 

• Analisar e conferir atestando as medições de obras; 

• Administrar a construção da ferrovia, no trecho de sua atuação, cumprindo e 
fazendo cumprir as determinações da Diretoria de Engenharia e da Superintendência 
de Construção, em seus aspectos técnicos, financeiros e administrativos; 

• Administrar os contratos de serviços de engenharia pertencentes a sua área de 
atuação; 

• Planejar os cálculos do reajustamento das medições; 

• Acompanhar o cumprimento do cronograma físico das obras; 

• Controlar as equipes de engenheiros auxiliares 

• Manter o plano de qualidade das obras referentes à sua área de atuação; 

• Emitir relatórios de execução física e financeira dos projetos; 

• Administrar os projetos de estrutura, infra-estrutura e superestrutura; 

• Elaborar do plano de metas; 

• Emitir relatórios de execução física e financeira dos projetos; 

• Acompanhar os processos relativos aos contratos de projetos, bem como as suas 
medições, ordens de serviço, Termos de Aditamentos Contratuais (TAC´s) e 
documentos em geral; 

• Analisar, avaliar projetos em desenvolvimento e em implantação 
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• Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica de ferrovias e de traçados; 

• Preparar editais de licitações de projetos de engenheira da VALEC 

• Realizar análise e julgamento de propostas técnicas; 

• Preparar desenhos tipo das diversas disciplinas do projeto sob orientação; 

• Apoiar a Diretoria de Engenharia nos problemas técnicos da interpretação do 
projeto, em problemas de conservação das vias permanentes e na solução de 
problemas técnicos de construção. 

• Fornecer os necessários subsídios e informações técnicas, de modo a possibilitar a 
adequação das obras frente às normas e exigências ambientais, interagindo com a 
Superintendência de Construção; 

• Promover a implantação dos empreendimentos em absoluta conformidade com as 
normas ambientais e exigências do licenciamento; 

• Acompanhar as atividades previstas em convênios e compromissos firmados pela 
empresa, bem como nas atividades e tarefas de natureza educacional, social e 
científica, interagindo também com as áreas de Comunicação Social e de Segurança 
do Trabalho; 

• Acompanhar a consecução dos estudos, planos de monitoramento e programas 
ambientais; 

• Acompanhar o pleno atendimento das condicionantes constantes da respectiva 
Licença em Operação, em articulação com as empresas subconcessionárias; 

• Buscar a adequação dos projetos, em articulação com a Superintendência de 
Projetos de Engenharia, com as condicionantes e exigências ambientais; 

• Acompanhar a consecução dos estudos, planos de monitoramento e programas 
ambientais; 

• Acompanhar o pleno atendimento – por parte das subconcessionárias – das 
condicionantes constantes da respectiva Licença em Operação; 

• Viabilizar junto ao IBAMA e outros órgão competentes a aprovação e implantação de 
possíveis adequações dos projetos de engenharia; 

• Acompanhar o controle ambiental de obras, a partir da efetiva implementação de 
medidas mitigadoras de recuperação de áreas trabalhadas e de medidas 
compensatórias; 

• Acompanhar o desenvolvimento das atividades e tarefas relacionadas à execução 
dos programas ambientais e de monitoramento; 

• Atentar e fazer cumprir as normas e especificações da VALEC; 

• Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria de Engenharia, bem como as 
diretrizes e políticas funcionais estabelecidas; 

• Cumprir e fazer cumprir a regularização ambiental dos empreendimentos, em 
especial o procedimento de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA); 

• Cumprir e Fazer cumprir a política ambiental da empresa sob a ótica do 
desenvolvimento sustentado e em observância à legislação vigente. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: Formação Superior em Engenharia com registro no 
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CREA 

Conhecimentos Requeridos: 

• Gestão de Projetos  
• Conhecimento em informática 
• AutoCAD 
• Noções básicas de inglês 
• Conhecimento de legislação ambiental específica; 
• Conhecimento básico em Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA); 
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Descrição do Cargo 

Título: Geógrafo  

 

Objetivo do Cargo 

 
Participar no planejamento e acompanhamento da execução e manutenção da obra, de acordo 
com a legislação ambiental vigente e garantir a aplicação das políticas, normas e procedimentos 
da VALEC. 
Orientar e fiscalizar a execução dos Programas Ambientais relacionados ao meio 
sócioeconômico; supervisionar e coordenar os planos de controle ambientais e as ações 
mitigadoras; avaliar estudos ambientais; realizar planejamento e mapeamento regional; ter 
conhecimento em sistemas de informação geográfica e cartográfica, promover campanhas de 
educação ambiental e comunicação social. 
Acompanhar a execução dos projetos de engenharia civil relativos às vias férreas, bem como 
sua implantação e operação, a fim de obter e manter as licenças ambientais necessárias para o 
licenciamento ambiental.  
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Realizar planejamento socioeconômico, organizacional e estratégico afetos à 
execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, 
em especial as que se relacionam com as atividades de controle, fiscalização, 
licenciamento e auditoria ambiental.  

• Manter contato com a Assessoria de Comunicação da VALEC e Superintendência de 
Desapropriações a fim de subsidiar e buscar subsídios para o Programa de 
Comunicação Social. 

• Realizar o monitoramento; gestão, proteção e controle da qualidade sócioambiental 
nas obras.  

• Dar soluções de sua competência, auxiliando na coordenação de sua área. 

• Acompanhar o cumprimento do cronograma físico das obras visto que o cronograma 
de execução do Plano Básico ambiental está a ele vinculado; 

• Emitir relatórios de andamento e de não conformidades ambientais da obra; 

• Preparar Termos de Referência de licitações para a supervisão e gerenciamento 
ambiental da VALEC, no que diz respeito à área da Geografia. 

• Fornecer os necessários subsídios e informações técnicas, de modo a possibilitar a 
adequação das obras frente às normas e exigências ambientais, interagindo com a 
Superintendência de Construção; 

• Orientar a implantação dos empreendimentos para que seja em absoluta 
conformidade com as normas ambientais e exigências do licenciamento; 

• Acompanhar a consecução dos estudos, planos de monitoramento e programas 
ambientais; 

• Acompanhar o pleno atendimento das condicionantes constantes das Licenças Prévia 
e de Instalação, em articulação com as demais áreas técnicas da VALEC; 
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• Orientar a adequação dos projetos com as condicionantes e exigências ambientais; 

• Acompanhar o pleno atendimento – por parte das subconcessionárias – das 
condicionantes ambientais constantes da respectiva Licença em Operação; 

• Viabilizar junto ao IBAMA e outros órgãos competentes a aprovação e implantação 
de possíveis adequações dos projetos de engenharia; 

• Atentar e fazer cumprir as normas e especificações da VALEC; 

• Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria de Planejamento, bem como 
as diretrizes e políticas funcionais estabelecidas; 

• Cumprir e fazer cumprir a regularização ambiental dos empreendimentos, em 
especial o procedimento de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA); 

• Cumprir e Fazer cumprir a política ambiental da empresa sob a ótica do 
desenvolvimento sustentado e em observância à legislação vigente. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Formação Superior em Geografia com registro no 
CREA. 

Conhecimentos Requeridos: 

• Gestão de Contratos e Licitações 
• Conhecimento em informática (pacote Office e 

AutoCAD) 
• Conhecimento de legislação ambiental específica 
• Conhecimento básico em Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA); 
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Descrição do Cargo 

Título: Geólogo 

 

Objetivo do Cargo 

 
Participar no planejamento e acompanhamento da execução e manutenção da obra, de acordo 
com a legislação ambiental vigente e garantir a aplicação das políticas, normas e procedimentos 
da VALEC. 
Orientar e fiscalizar a execução dos Programas Ambientais relacionados ao meio físico; 
supervisionar e coordenar os planos de controle ambientais e as ações mitigadoras, avaliar 
estudos ambientais; executar, planejar, implementar, orientar e(ou) coordenar tarefas relativas 
a projetos e trabalhos especializados no campo da geologia, bem como outras tarefas de 
mesma natureza e complexidade, em consonância com a formação e no interesse da VALEC. 
Acompanhar a execução dos projetos de engenharia civil relativos às vias férreas, bem como 
sua implantação e operação, a fim de obter e manter as licenças ambientais necessárias para o 
licenciamento ambiental.  
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Realizar planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das 
políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as 
que se relacionam com as atividades de controle, fiscalização, licenciamento e 
auditoria ambiental.  

• Realizar o monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade 
ambiental nas obras.  

• Dar soluções de sua competência, auxiliando na coordenação de sua área. 

• Acompanhar o cumprimento do cronograma físico das obras visto que o cronograma 
de execução do Plano Básico ambiental está a ele vinculado; 

• Emitir relatórios de andamento e de não conformidades ambientais da obra; 

• Preparar Termos de Referência de licitações para a supervisão e gerenciamento 
ambiental da VALEC, no que diz respeito à área da Geologia. 

• Fornecer os necessários subsídios e informações técnicas, de modo a possibilitar a 
adequação das obras frente às normas e exigências ambientais, interagindo com a 
Superintendência de Construção; 

• Orientar a implantação dos empreendimentos para que seja em absoluta 
conformidade com as normas ambientais e exigências do licenciamento; 

• Acompanhar a consecução dos estudos, planos de monitoramento e programas 
ambientais; 

• Acompanhar o pleno atendimento das condicionantes constantes das Licenças Prévia 
e de Instalação, em articulação com as demais áreas técnicas da VALEC; 

• Orientar a adequação dos projetos com as condicionantes e exigências ambientais; 

• Acompanhar o pleno atendimento – por parte das subconcessionárias – das 
condicionantes ambientais constantes da respectiva Licença em Operação; 
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• Viabilizar junto ao IBAMA e outros órgãos competentes a aprovação e implantação 
de possíveis adequações dos projetos de engenharia; 

• Atentar e fazer cumprir as normas e especificações da VALEC; 

• Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria de Planejamento, bem como 
as diretrizes e políticas funcionais estabelecidas; 

• Cumprir e fazer cumprir a regularização ambiental dos empreendimentos, em 
especial o procedimento de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA); 

• Cumprir e Fazer cumprir a política ambiental da empresa sob a ótica do 
desenvolvimento sustentado e em observância à legislação vigente. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Formação Superior em Geologia com registro no 
CREA. 

Conhecimentos Requeridos: 

• Gestão de Contratos e Licitações 
• Conhecimento em informática (pacote Office e 

AutoCAD) 
• Conhecimento de legislação ambiental específica 
• Conhecimento básico em Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA); 
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Descrição do Cargo 

Título: Jornalista 

 

Objetivo do Cargo 

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações 
e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Orientar 
a seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em 
jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios 
de comunicação com o público. 
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Orientar os registros, através de material fotográfico e áudio-visual, a implantação do 
projeto; 

• Elaborar e revisar matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, 
televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de 
comunicação com o público. 

• Elaborar e divulgar releases; 

• Organizar informações e notícias para divulgação da VALEC; 

• Recolher material para que apoiaram na montagem de Clippings. 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Formação Superior em Comunicação/Jornalismo 
 

Conhecimentos Requeridos: • Conhecimento em informática básica 
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Descrição do Cargo 

Título: Médico do Trabalho 

 

Objetivo do Cargo 

Planejar, coordenar, pesquisar, controlar e executar tarefas inerentes a sua formação e / ou 
Experiência profissional. 
Estabelecer métodos de trabalho e medidas de proteção e controle, individual e coletiva, 
visando a eliminação, neutralização ou minimização dos Riscos Ambientais, Ergonómicos e dos 
Riscos de Acidentes existentes nos locais de trabalho. 
 

Principais Responsabilidades 

Descrição 

• Planejar, solicitar e controlar exames pré-admissionais, periódicos, especiais e de 
revisão de empregados.  

• Propor e gerenciar campanhas educativas e programas de treinamento admissional e 
periódicos em prevenção de acidentes e doenças ocupacionais para todos os 
empregados. 

• Planejar e supervisionar a redução dos acidentes do trabalho e fadiga dos 
empregados. 

• Estudar, estruturar, implantar e controlar planos especiais de proteção da saúde dos 
servidores deficientes, menores, e do sexo feminino, bem como daqueles expostos à 
insalubridade. 

 
• Elaborar juntamente com a área de Segurança do Trabalho o PPRA  e PCMSO 

visando às normas de segurança da VALEC e supervisioná-los para o atingimento das 
metas da área; 

• Gerenciar e solicitar os medicamentos disponíveis para o uso dos pacientes, bem 
como os estojos de Pronto Socorro nas Unidades Operacionais 

• Planejar e coordenar a prestação de assistência médica credenciada, conveniada 
e contratada. 

 
• Controlar e instruir processos juntamente com a área de Segurança do Trabalho, 

visando emitir laudos, pareceres, perícias sobre melhoria das condições de 
trabalho. 

 
• Participar na elaboração e execução de programas integrados com a área de 

assistência social, inclusive no caso de reabilitação profissional junto ao INSS, e 
nas avaliações das condições sanitárias dos alojamentos e instalações 
complementares. 

 
• Coordenar e controlar inspeção sanitária nos locais de trabalho. 

• Realizar auditorias nos locais de trabalho emitindo normas internas específicas; 
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• Emitir relatórios periódicos sobre as atividades de Medicina do Trabalho e com 
as estatísticas de Acidentes de Trabalho para a diretoria; 

• Coordenar treinamento de empregados no que se relacionar com os assuntos 
ligados à preservação e proteção de sua saúde. 

• Estudar as causas e elaborar planos de controle do absenteísmo 

• Examinar e gerenciair os exames periciais e os respectivos laudos, de acordo com 
padrões da VALEC 

• Colaborar na elaboração, aprimoramento, controle e avaliação dos estoques de 
medicamentos disponíveis para uso no atendimento dos pacientes, bem como, 
compor estojos de Pronto Socorro nas Unidades Operacionais da VALEC. 

• Elaborar planos de apurações estatística de acidente do trabalho, estabelecendo 
critérios de interpretação padrões de avaliações. 

• Planejar e coordenar estudos e pesquisas visando ao estabelecimento de planos, 
normas, regulamentos e instruções sobre Saúde Ocupacional. 

• Zelar pelo estado operacional de todos os aparelhos e equipamentos de uso 
específicos, bem como pela adequação dos mesmos às funções propostas; 

 

Requisitos  

Formação Escolar: 
Superior Completo em Medicina. Especialização em 
Medicina do Trabalho. Registro no CRM. 

Conhecimentos Requeridos: • Conhecimento em informática básica 

 

 
 


