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EDITAL No- 1, DE 20 DE ABRIL DE 2016
CONCURSO PÚBLICO

O Diretor Administrativo da Eletrosul Centrais Elétricas S.A., no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de Inscrições relativas à realização de Concurso Público destinado à seleção de pessoal para
o preenchimento de 42 vagas de Chamada Imediata nos níveis Médio Técnico e Superior, bem como a composição de um Cadastro Reserva de Pessoal, a ser regido pelas disposições previstas nas Instruções Especiais,
parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas, obedecidas às normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação do Resultado da Prova Objetiva

após recursos.
1.2 São de responsabilidade da Fundação Carlos Chagas as Etapas de Inscrições, realização e aplicação da Prova Objetiva. As Etapas de Entrega de Documentação, Testes de Condicionamento Físico e Exames

de Saúde Ocupacional de Chamada Imediata e do Cadastro Reserva são de responsabilidade da Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
1.3 O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes, relativas aos cargos constantes no Capítulo 2. "Dos Cargos", obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste

Edital e à formação de Cadastro Reserva para preenchimento de vagas se e quando vierem a existir, ou que forem criadas dentro do prazo de validade do Concurso, definido neste Edital.
1.3.1 As vagas do Cadastro de Reserva poderão surgir em qualquer unidade de atuação da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. e serão preenchidas a partir da lista organizada por Cargo/Espaço Ocupacional ou

Formação/Estado, observada a ordem de classificação e as vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos negros. No caso de esgotamento da listagem organizada por Estado será utilizada a lista organizada
por Cargo/Espaço Ocupacional.

1.4 Os candidatos aprovados no Concurso Público serão contratados observada a ordem de classificação por Cargo/Espaço Ocupacional ou Formação/Local de Trabalho, conforme a necessidade e conveniência
da Eletrosul Centrais Elétricas S.A.. Os contratos de trabalho serão celebrados com período de experiência de 90 dias e serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

1.5 Os empregados da Eletrosul Centrais Elétricas S.A., salvo os que exercem atividades profissionais sob regime especial por definição legal, estão sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas semanais.
1.6 O ingresso em qualquer dos Cargos/Espaços Ocupacionais ou Formações de que trata este Edital, dar-se-á no respectivo Nível Salarial inicial. Por ocasião da admissão do candidato, o seu enquadramento

funcional será regido pelo Plano de Cargos e Salários vigente à época.
1.7 Os códigos de opção das cidades de realização das Provas Objetivas constam do Anexo I deste Edital.
1.8 A descrição das atribuições básicas dos Cargos consta do Anexo II deste Edital.
1.9 O conteúdo programático consta do Anexo III deste Edital.
1.10 Os indicadores dos testes de condicionamento físico constam do Anexo IV deste Edital.
1.11 O cronograma de atividades consta do Anexo V deste Edital.
1.12 Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, por meio do Fale Conosco no endereço

eletrônico www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (0xx11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias úteis), das 10 às 16 horas (horário de Brasília).
2. DOS CARGOS
2.1 Os cargos, os espaços ocupacionais, as formações, os locais de trabalho, os códigos de opção, a escolaridade/pré-requisitos/registro profissional, o número de vagas, o valor da inscrição e o salário-base

inicial são os estabelecidos a seguir.
2.1.1 Ensino Médio Técnico Completo
Profissional de Nível Médio Operacional - PMO
Valor da Inscrição: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
Salário base inicial (1): R$ 3.050,13 (três mil, cinquenta reais e treze centavos)

CARGO AMPLO: PMO - Profissional de Nível Médio Operacional
ESPAÇO OCUPACIONAL CÓDI-

GOS DE
OPÇÃO

Escolaridade (2) /Pré-Requisitos/Registro Profissional LOCAL DE TRABALHO Nº total de
Vagas (3)

Nº de Vagas destina-
das à ampla concor-
rência

Nº de Vagas Reserva-
das a Candidatos com
Deficiência (4)

Nº de Vagas reserva-
das a Candidatos
Negros (5)

Técnico de Segurança do Traba-
lho

A01 Certificado de conclusão do Ensino Médio Técnico em Se-
gurança do Trabalho ou equivalente, expedido por insti-
tuição reconhecida pelo Ministério da Educação e registro
profissional na Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE).

Xanxerê/SC 01 01 - -

Técnico de Manutenção Elétrica
de Usina

B02 Certificado de conclusão do Ensino Médio Técnico em Ele-
trotécnica ou Eletromecânica ou equivalente, expedido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e re-
gistro profissional no CREA.

Água Clara/MS 02 02 - -

Técnico de Manutenção Mecâni-
ca de Usina

C03 Certificado de conclusão do Ensino Médio Técnico em Me-
cânica ou equivalente, expedido por instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação e registro profissional no
CREA.

Roque Gonza-
les/RS

02 02 - -

Água Clara/MS 04 03 - 01
Técnico de Manutenção de Equi-
pamentos

D04 Certificado de conclusão do Ensino Médio Técnico em Ele-
trotécnica ou Eletromecânica ou equivalente, expedido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e re-
gistro profissional no CREA.

Londrina/PR 01 01 - -

Campos Novos/SC 02 02 - -
Joinville/SC 01 01 - -
Gravataí/RS 01 01 - -
Xanxerê/SC 01 01 - -

Técnico Eletricista de Linhas de
Tr a n s m i s s ã o

E05 Certificado de conclusão do Ensino Médio Técnico em Ele-
trotécnica ou Eletromecânica ou Mecânica ou equivalente,
expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação e registro profissional no CREA.

Xanxerê/SC 02 02 - -

Campos Novos/SC 02 02 - -
Joinville/SC 02 02 - -
Gravataí/RS 03 02 - 01
Pinhão/PR 01 01 - -
Laranjeiras do

Sul/PR
01 01 - -

Dourados/MS 02 02 - -
Londrina/PR 02 02 - -

Técnico de Manutenção
de Proteção e Apoio à

Operação

F06 Certificado de conclusão do Ensino Médio Técnico em Ele-
trotécnica ou Eletromecânica ou Eletrônica ou equivalente,
expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação e registro profissional no CREA.

Santo Ângelo/RS 01 01 - -

Gravataí/RS 01 01 - -
Dourados / MS 01 01 - -

Notas:
(1) Tabela salarial vigente desde maio/2015.
(2) Para análise de escolaridade equivalente à escolaridade solicitada, será utilizada a Tabela de Convergência dos Cursos Técnicos expedida pelo Ministério da Educação - MEC.
(3) Número total de vagas (incluindo a reserva para candidatos com deficiência e negros).
(4) Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5. "Das inscrições para candidatos com deficiência" deste Edital.
(5) Reserva de vagas para candidatos negros, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 6. "Das inscrições para candidatos negros" deste Edital.
2.1.2 Ensino Superior Completo
Profissional de Nível Superior - PS
Valor da Inscrição: R$ 100,00 (cem reais)
Salário Base Inicial(1): 6.019,41 (seis mil, dezenove reais e quarenta e um centavos)

CARGO AMPLO: PS - Profissional de Nível Superior
FORMAÇÃO CÓDIGOS

DE OPÇÃO
Escolaridade/Pré-Requisitos/Registro Profissional LOCAL DE TRABA-

LHO
Nº total de
Vagas (2)

Nº de Vagas destinadas à
ampla concorrência

Nº de Vagas Reservadas
a Candidatos com Defi-
ciência (3)

Nº de Vagas reservadas a
Candidatos Negros (4)

Informática G07 Diploma de curso superior em Ciências da Computação ou
Engenharia de Software ou Engenharia de Computação ou
Sistemas de Informação devidamente registrado no Minis-
tério da Educação.

Florianópo-
lis/SC

02 02 - -
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