
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR 

Administração Regional do Mato Grosso do Sul  
 

 
EDITAL N.º 006/2016 

 
 

RETIFICAÇÃO 

 
 
 

Alteração da redação do item 2.7 do edital nº 006/2016: 
 2.7. As informações sobre o processo seletivo deverão ser consultadas na página ele-

trônica www.senar.org.br/processo-seletivo, link Processo Seletivo SENAR, Edital 

006/2016.Não serão fornecidos quaisquer tipos de informações, seja pessoalmente ou 

por telefone. Dúvidas, sugestões ou reclamações deverão ser encaminhadas, para o e-

mail selecaosenar2016@institutocna.org.br 

 
Alteração da redação do item 3.1 do edital nº 006/2016: 
 

 Na coluna requisitos, o tempo de experiência exigido passa a ser de 6  (seis) meses 

para todos os cargos; 

 O curso Técnico exigido para o cargo 012 passa a ser o de Técnico em Administração.  

 

Alteração da redação do item 3.2 do edital nº 006/2016: 
 

 3.2. Uma das vagas será destinada para atuação na cidade de Três Lagoas - MS e todas 

as outras vagas estão destinadas para atuarem no SENAR/Administração Regional do Ma-

to Grosso do Sul sediado em Campo Grande- MS. 

 

  



 

 
 

 

3. DO CARGO, OCUPAÇÃO, REQUISITOS e SALÁRIO. 

 
 

3.1 Tabela de Cargos, Requisitos, Descrição, Vagas, Local e Salário. 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

1 Secretária - IX                                                               

Diploma de ensino supe-
rior em Secretariado 
Executivo, Administração.   
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: Legislações 
trabalhistas e tributárias, 
elaboração de documen-
tos (ofícios, pareceres, 
petições, contratos), Offi-
ce (Word, Excel, Power 
Point e Outlook) e de in-
ternet. 
Desejável: Sistema de 
Gestão de Qualidade. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em planejamento, organi-
zação e apoio de reuniões 
ordinárias, extraordinárias 
e de Conselho de Adminis-
tração, organizar agendas, 
redigir e registrar docu-
mentos institucionais, atas, 
documentos oficiais e de-
mais funções pertinentes 
ao secretariado.  Realizar 
atendimento ao público 
interno e externo e assis-
tência à superintendência. 

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Assessoria 

R$ 
3.139,00 

2 Motorista - II 

Diploma de ensino médio 
completo e curso de Dire-
ção Defensiva 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: Conhecimento básico 
em mecânica e domínio 
do pacote Office (Word, 
Excel, Power Point e Out-
look) e de internet. 
Desejável: Sistema de 
Gestão de Qualidade. 
Requisitos:  Disponibilida-
de para viagens, CNH 
categoria B, C e D atuali-
zada. 

Experiência comprovada 
em condução de veículos e 
passageiros, cuidar da ma-
nutenção, controlar a 
quilometragem e o consu-
mo, transportar pessoas e 
cargas e proceder à entre-
ga de documentos. 

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Financeira 

R$ 
1.889,00 



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

3 
Assistente Almo-

xarifado - II 

Diploma de ensino Técni-
co em Almoxarifado. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: controle de estoque, 
controle patrimonial, lo-
gística, domínio do pacote 
Office (Word, Excel, Power 
Point e Outlook) e de in-
ternet. 
Desejável: Conhecer pro-
cessos de compras e 
Sistema de Gestão da 
Qualidade. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B.  

Experiência comprovada 
como estoquista e/ou al-
moxarifado com 
conhecimento da gestão 
das necessidades para re-
posição de estoque, 
recebimento de materiais, 
conferência de pedidos 
com base em notas fiscais, 
estocagem e movimenta-
ção dos materiais 
efetuando registros de en-
trada e saída em sistema 
informatizado emitindo 
relatórios de inventário e 
controle de estoques.  

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Financeira 

R$ 
1.849,00 

4 
Analista Adminis-
trativo Financeiro 

- I 

Diploma de ensino supe-
rior em Administração de 
Empresas e Contabilida-
de. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios:  Noções financeiras e 
contábeis e domínio do 
pacote Office (Word, Ex-
cel, Power Point e 
Outlook) e de internet.   
Desejável: Pós-Graduação 
em Finanças. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em  processos administra-
tivos, conferência, 
encaminhamento de notas 
fiscais e retenção dos en-
cargos,  processos de 
compras, rotinas financei-
ras, (fluxo de caixa, 
pagamentos, recebimen-
tos,  aplicações financeiras, 
conciliações bancárias, 
conferências de relatórios 
e documentos), técnicas de 
arquivamento e protocolos 
físicos e informatizados. 

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Financeira 

R$ 
3.139,00 



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

5 
Analista de Arre-

cadação - I 

Diploma de ensino supe-
rior em Economia, 
Administração de Empre-
sas e Contabilidade. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: em: 
Economia, contabilidade e 
Agronegócio. Elaboração 
de documentos, planilhas 
e pareceres. Domínio do 
pacote Office (Word, Ex-
cel, PowerPoint e Outlook) 
e de internet.  
Desejável: 
Conhecimento em Custeio 
de Contribuição Previden-
ciária Rural (FUNRURAL) e 
Contribuição Sindical Ru-
ral. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em análise, acompanha-
mento e controle de 
arrecadação. Orientar os 
contribuintes, escritórios 
de contabilidade, assim 
como empresas sobre as 
contribuições na área rural, 
imposto federal, 
Elaborar demonstrativos, 
notas técnicas e projeções 
relativas à arrecadação e 
acompanhamento dos con-
tribuintes. 

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Arrecadação 

R$ 
3.139,00 

6 
Assistente Admi-

nistrativo 
Educacional - I 

Diploma de ensino nível 
Técnico em Secretaria 
Escolar ou Técnico em 
Auxiliar Administrativo. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: Técnicas de 
atendimento e domínio do 
pacote Office (Word, Ex-
cel, Power Point e 
Outlook) e de internet. 
Desejável: Conhecimento 
e/ou experiência em Sis-
tema de Gestão da 
Qualidade e noções de 
Agronegócio. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B.  

Experiência comprovada 
em processos administrati-
vos, técnicas de 
arquivamento, protocolos 
físicos e informatizados, 
conhecimentos em organi-
zação e planejamento, 
redação oficial e técnicas 
de atendimento ao público. 

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Educacional 

R$ 
1.681,00 



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

7 
Analista Educaci-

onal - I 

Diploma de ensino supe-
rior em Pedagogia. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada em escola de 
ensino regular. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: Redação própria e 
elaborada, gestão de pro-
jetos educacionais e 
domínio do pacote Office 
(Word, Excel, Power Point 
e Outlook) e de internet. 
Desejável: Experiência em 
coordenação de cursos, 
dinâmica de grupo e sis-
tema de gestão da 
qualidade. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em metodologias de edu-
cação voltadas para o 
homem do campo, plane-
jamento, análise, execução 
e avaliação dos processos 
técnico-pedagógicos, reda-
ção própria e elaborada, 
gestão de projetos e no-
ções de agronegócio.    

01 CI 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Educacional 

R$ 
3.139,00 

8 
Analista Educaci-

onal -  III 

Diploma de ensino supe-
rior em Pedagogia e Pós-
graduação na área de 
educação. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada em escola de 
ensino regular.  
Conhecimentos Obrigató-
rios: Conhecimento em 
Legislação Educacional, 
redação própria e elabo-
rada, gestão de projetos 
educacionais e domínio do 
pacote Office (Word, Ex-
cel, Power Point e 
Outlook) e de internet. 
Desejável: Experiência em 
coordenação de cursos, 
dinâmica de grupo e sis-
tema de gestão da 
qualidade. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B.  

Experiência comprovada na 
área de processos educaci-
onais voltadas para jovens 
e adultos (andragogia), 
capacidade de elaboração, 
implementação e coorde-
nação de programas e 
projetos. Conhecimento de 
legislação educacional for-
mal e não-formal e 
elaboração de pareceres e 
relatórios. 

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Educacional 

R$ 
4.036,00 



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

9 
Supervisor Regio-

nal - I 

Diploma de ensino supe-
rior em Administração, 
Agronomia, Zootecnia, 
Medicina Veterinária e 
Pós-graduação em áreas 
afins. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios:   Supervisão de 
cursos, planejamento es-
tratégico, andragogia, 
conhecimento do agrone-
gócio e domínio do pacote 
Office (Word, Excel, Power 
Point e Outlook) e de in-
ternet. 
Desejável: Conhecimento 
da legislação na educação 
profissional, dinâmica de 
grupos e sistema de ges-
tão de qualidade. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em identificar as demandas 
de acordo com as ativida-
des agropecuárias na 
região de sua atuação, rea-
lizar a supervisão 
pedagógica e orientação de 
cursos em campo, aten-
dendo as diretrizes 
contidas no Planejamento 
Estratégico e Plano Anual 
de Trabalho. Mobilizar, 
orientar e acompanhar os 
mobilizadores dos sindica-
tos e o desenvolvimento 
das turmas dos Programas 
e Projetos Especiais reali-
zados nos municípios da 
sua área de atuação. 

01 CI  
Três Lagoas/MS - 
Unidade Educaci-
onal 

R$ 
6.960,00 

10 
Analista Técnico - 

II 

Diploma de ensino supe-
rior em Agronomia. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: No setor do 
agronegócio e suas poten-
cialidades, elaboração e 
gestão de projetos, produ-
ção e interpretação de 
texto e domínio do pacote 
Office (Word, Excel, Power 
Point e Outlook) e de in-
ternet. 
Desejável: Conhecimento 
em sistema de gestão de 
qualidade. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em desenvolver ações e 
viabilização de novos cur-
sos e projetos, executar 
programas relacionados ao 
agronegócio, identificar 
demandas e oportunidades 
do mercado para o setor, 
ministrar palestras e trei-
namentos, organizar e 
acompanhar eventos refe-
rentes ao agronegócio. 

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Técnica 

R$ 
3.586,00 



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

11 
Analista Técnico - 

V 

Diploma de ensino supe-
rior em Zootecnia ou 
Medicina Veterinária.   
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios:  No setor do 
agronegócio e suas poten-
cialidades, elaboração e 
gestão de projetos, produ-
ção e interpretação de 
texto  e  domínio do paco-
te Office (Word, Excel, 
Power Point e Outlook) e 
de internet. 
Desejável: Conhecimento 
em sistema de gestão de 
qualidade. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em desenvolver ações e 
viabilização de novos cur-
sos e projetos, executar 
programas relacionados a 
pecuária, identificar de-
mandas e oportunidades 
do mercado para o setor, 
ministrar palestras e trei-
namentos, estrutura e 
organizar e acompanhar 
eventos   referente ao se-
tor pecuário . 

01 CI 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Técnica 

R$ 
4.761,00 

12 
Assistente Proje-

tos e 
Planejamento - I 

Diploma de ensino Técni-
co em Administração.  
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios:  Conhecer a 
metodologia de BSC (Ba-
lanced Score Card), 
consolidação de informa-
ções gerenciais em 
relatórios, domínio do pa-
cote Office (Word, Excel, 
Power Point e Outlook) e 
de internet. 
Desejável: Conhecimento 
em sistema de gestão de 
qualidade e Planejamento 
Estratégico. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em atividades de suporte 
para sistematização das 
informações de relatórios 
gerenciais e estruturação 
de projetos junto aos de-
partamentos.  

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Técnica 

R$ 
1.681,00 



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

13 

Assistente Proje-
tos e 

Planejamento - 
VI 

Diploma de ensino supe-
rior em Administração, 
Economia ou Estatística   
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada. 
 Conhecimentos Obrigató-
rios: Conhecer a 
metodologia de BSC (Ba-
lanced Score Card), 
elaboração e gestão de 
projetos, consolidação de 
informações gerenciais em 
relatórios,  domínio do 
pacote Office (Word, Ex-
cel, Power Point e 
Outlook) e de internet. 
Desejável: Conhecimento 
em sistema de gestão de 
qualidade. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em atividades de planeja-
mento estratégico, 
acompanhamento do port-
fólio de projetos, 
sistematização das infor-
mações de um escritório de 
projetos, priorização, alo-
cação de recursos e 
plmeses de ação junto aos 
departamentos.  

01 CI 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Técnica 

R$ 
2.466,00 

14 
Assistente de 

Comunicação  - 
VI 

Diploma de ensino supe-
rior completo em 
Jornalismo ou Publicidade 
e Propaganda. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: Técnicas de 
linguagem, conceitos esté-
ticos e das normas da 
Língua Portuguesa na cria-
ção e produção de 
material de comunicação 
institucional. 
Desejáveis: Língua estran-
geira (Inglês e/ou 
Espanhol), domínio do 
pacote Office (Word, Ex-
cel, Power Point e 
Outlook) e de internet. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em elaboração de boletim, 
assessorar nos processos 
de comunicação, alimentar 
os sites, elaborar discursos, 
artigos e releases das ativi-
dades da instituição, gerar 
conteúdo para mídias soci-
ais, gestão de orçamentos, 
campanhas e veiculação, 
desenvolvimento de novos 
canais (site, newsletter, 
vídeos institucionais) e or-
ganizar a clipagem diária.                                                   

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Comunicação 

R$ 
2.466,00 



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

15 
Analista de Co-
municação  - II 

Diploma de ensino supe-
rior completo em 
Jornalismo. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: Técnicas de 
linguagem, conceitos esté-
ticos e das normas da 
Língua Portuguesa na cria-
ção e produção de 
material de comunicação 
institucional. 
Desejáveis: Língua estran-
geira (Inglês e/ou 
Espanhol), domínio do 
pacote Office (Word, Ex-
cel, Power Point e 
Outlook) e de internet. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em elaboração de boletim, 
propor e desenvolver pro-
jetos de comunicação de 
diferentes mídias avaliando 
os seus resultados, asses-
sorar nos processos de 
comunicação e de impren-
sa, alimentar os sites, 
elaborar discursos, artigos 
releases das atividades da 
instituição, gerar conteúdo 
para mídias sociais, gestão 
de orçamentos, campanhas 
e veiculação, desenvolvi-
mento de novos canais 
(site, newsletter, vídeos 
institucionais) organizar a 
clipagem diária.                                                    

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Comunicação 

 R$      
3.586,00  

16 
Assistente de TI - 
Desenvolvimento 

de Sistemas - V  

Diploma de ensino nível 
Técnico em Informática.   
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada.  
Conhecimento Obrigató-
rio: Linguagem de 
Programação “.net”; Ori-
entação a objetos; 
Conhecimento HTML; Ja-
vaScript; Jquery; JSQN; 
CSS; Webservices; Suporte 
a Usuários.  
Desejável: Desenvolvi-
mento 3 camadas (MVC); 
Manutenção e otimização 
de banco de dados; Mode-
lagem de dados; UML. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em desenvolver sistemas 
de informações utilizando 
metodologias e procedi-
mentos adequados para 
sua implantação, mantendo 
funcionando os sistemas 
existentes e realizando ma-
nutenções preventivas e 
corretivas.   

CR 

Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Desenvolvi-
mento de Sistema 

 R$      
2.243,00  



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

17 
Analista de TI - 

Desenvolvimento 
de Sistemas - I  

Diploma de ensino supe-
rior em Ciências da 
Computação, Sistemas da 
Informação, Análise de 
Sistemas e Gestão de Re-
des. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática 
comprovada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: Linguagem de 
Programação “.net”; Ori-
entação a objetos; 
Desenvolvimento 3 cama-
das (MVC); Conhecimento 
HTML; JavaScript; Jquery; 
JSQN; CSS; Webservices. 
Manutenção e otimização 
de banco de dados; Mode-
lagem de dados 
UML; Suporte a Usuários. 
Desejável: Conhecimento 
em Administração de ser-
viços e de rede, Instalação 
e configuração e adminis-
tração de firewall, DNS; 
IIS; Proxy; Apache; SSH; 
Samba, Desejável conhe-
cimento em Visio e Ms- 
Project. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em desenvolvimento, le-
vantamento de requisitos 
funcionais a partir das ne-
cessidades de usuários, 
desenvolvimento e implan-
tação de sistemas de 
informações, realizar teste 
funcional de software e 
manutenção de dados 
(SQL). Manter o funciona-
mento dos sistemas 
existentes realizando ma-
nutenções preventivas e 
corretivas e interfaces de 
integração (WEBSERVICES), 
utilizando metodologia 
procedimentos adequados, 
para garantir disponibilida-
de e o funcionamento.        

CR 

Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Desenvolvi-
mento de Sistema 

 R$      
3.139,00  



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

18 
Analista de TI - 

Desenvolvimento 
de Sistemas - IV 

Diploma de ensino supe-
rior em Ciências da 
Computação, Sistemas da 
Informação, Análise de 
Sistemas e Gestão de Re-
des. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada.  
Conhecimentos Obrigató-
rios: Linguagem de 
Programação “.net”; Ori-
entação a objetos; 
Desenvolvimento 3 cama-
das (MVC); Conhecimento 
HTML; JavaScript; Jquery; 
JSQN; CSS; Webservices. 
Manutenção e otimização 
de banco de dados; Mode-
lagem de dados, UML; 
Suporte a Usuários. Co-
nhecimento em 
Administração de serviços 
e de rede, Instalação e 
configuração e administra-
ção de firewall, DNS; IIS; 
Proxy; Apache; SSH; Sam-
ba 
Desejável:  Conhecimento 
em Visio e Ms- Project. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em desenvolvimento, le-
vantamento de requisitos 
funcionais a partir das ne-
cessidades de usuários, 
desenvolvimento e implan-
tação de sistemas de 
informações, realizar teste 
funcional de software e 
manutenção de dados 
(SQL). Responsável pela 
otimização dos softwares, 
elaborar e realizar levan-
tamentos sobre 
informações e dados, para 
estudo e implementação 
de sistemas e novas solu-
ções de desenvolvimento. 
Analisar o desempenho dos 
sistemas implantados, rea-
valiar rotinas, realizar 
auditorias para assegurar 
que os padrões operacio-
nais e procedimentos de 
segurança sejam garanti-
dos.  

CR 

Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Desenvolvi-
mento de Sistema 

R$ 
4.439,00 



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

19 
Assistente de TI - 
Infraestrutura - V 

Diploma de ensino nível 
Técnico em Informática 
ou Sistemas da Informa-
ção.  
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada.  
Conhecimento Obrigató-
rio: Administração de 
serviços e de rede; Suporte 
a Usuários.  
Desejável: Instalação, con-
figuração e administração 
de firewall, DNS; IIS; Proxy; 
Apache; SSH; Samba; Vi-
vência em Windows Server 
2008/2012; Implantação, 
administração de Servido-
res e operação de 
ambientes virtualizados 
(VMWare); Rotinas de 
Backup (BackupExec e 
Arcserver). Linguagem de 
Programação “.net”; Co-
nhecimento HTML; 
JavaScript; Jquery; JSQN; 
CSS; Webservices. Manu-
tenção e otimização de 
banco de dados; Modela-
gem de dados; UML; 
Conhecimento em Visio e 
Ms- Project. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em  funcionamento dos 
processos de infraestrutura 
dentro da organização, 
realizando atividades de 
suporte aos usuários da 
rede de computadores e 
treinar os usuários na utili-
zação do hardware e 
software disponível.  Mon-
tagem, reparos, 
configurações de equipa-
mentos, parametrizações e 
preparar inventário do 
parque de hardware exis-
tente.  

CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Infraestrutura 

 R$      
2.243,00  



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

20 
Analista de TI - 

Infraestrutura - I  

Diploma de ensino supe-
rior em Ciências da 
Computação, Sistemas da 
Informação, Análise de 
Sistemas e Gestão de Re-
des. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada. 
 Conhecimentos Obrigató-
rios: Administração de 
serviços e de rede; Instala-
ção e configuração e 
administração de firewall, 
DNS; IIS; Proxy; Apache; 
SSH; Samba; Máquina. 
Vivência em Windows Ser-
ver 2008/2012; 
Implantação, administra-
ção de Servidores e 
operação de ambientes 
virtualizados (VMWare); 
Rotinas de Backup (Backu-
pExec e Arcserver). 
Suporte a Usuários. 
Desejável: Linguagem de 
Programação “.net”, Co-
nhecimento HTML; 
JavaScript; Jquery; JSQN; 
CSS; Webservices., Manu-
tenção e otimização de 
banco de dados, Modela-
gem de dados, UML;  Visio 
e Ms - Project 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B. 

Experiência comprovada 
em suporte e manutenção 
de servidores e data cen-
ter, planeja capacidade e 
desenvolve projetos de 
melhorias dos serviços cor-
porativos. Realiza criação 
de usuários e manutenção 
de grupos para concessão 
de permissão de acesso. 
Implanta servidores, inclu-
indo configuração de 
clusters para alta disponibi-
lidade com 
acompanhamento e cum-
primento das políticas dos 
recursos computacionais. 
Elabora documentação de 
procedimentos operacio-
nais.  

 CR 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
de Infraestrutura 

 R$      
3.139,00  



 

 
 

Cargo Requisitos 

 
Descrição Resumida das 

Funções 
 

Vagas Local de Atuação Salário 

21 
Assistente Admi-
nistrativo Sindical 

- II 

Diploma de ensino nível 
Técnico em Secretaria 
Escolar ou Técnico em 
Auxiliar Administrativo. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada.  
Conhecimentos Obrigató-
rios: Técnicas de 
atendimento e domínio do 
pacote Office (Word, Ex-
cel, Power Point e 
Outlook) e de internet. 
Desejável: Conhecimento 
e/ou experiência em Sis-
tema de Gestão da 
Qualidade e noções de 
Agronegócio. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B.  

Experiência comprovada 
em processos administrati-
vos, organização de 
arquivos, protocolos físicos 
e informatizados, controla 
os recebimentos e remes-
sas de correspondências e 
documentos e seu conteú-
do e atendimento ao 
público.  

01 CI 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Sindical 

R$ 
1.849,00 

22 
Analista Contábil 

- IV 

Diploma de ensino supe-
rior em Contabilidade 
habilitado no CRC. 
Experiência: 6 meses de 
atuação, com prática com-
provada. 
Conhecimentos Obrigató-
rios: Domínio do pacote 
Office (Word, Excel, Power 
Point e Outlook) e de in-
ternet. 
Desejável: Pós-Graduação 
em Controladoria e Gestão 
Tributária. 
Requisitos: Disponibilida-
de para viagens e CNH 
categoria B.       

Experiência comprovada 
em registros, controles e 
gestão de recursos públi-
cos  regulados pela Lei das 
Finanças Públicas 
(4320/1964) e Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal - LRF 
(Lei complementar 
101/2000), orçamento pú-
blico, análise e execução 
orçamentária, registros 
contábeis, obrigações aces-
sórias (DCTF/DIPJ/DIRF) 
publicação de balanços, 
processos administrativos, 
conferência, encaminha-
mento de notas fiscais e 
retenção dos encargos, 
rotinas financeiras, acom-
panhamento de fluxo de 
caixa, análise de concilia-
ções bancárias, 
conferências de relatórios, 
documentos e técnicas de 
arquivamento. Desejável 
conhecimento em software 
de gestão e integração de 
dados financeiros. 

01 CI 
Campo Gran-
de/MS - Unidade 
Financeira 

R$ 
4.439,00 

 
 


