PROCESSO SELETIVO INTERNO Nº 01/2017
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP, torna pública a
abertura de inscrições para Processo Seletivo Interno para preenchimento dos cargos
relacionados no ANEXO I – DAS VAGAS.
O Processo Seletivo Interno visa priorizar o aproveitamento dos empregados da CEAGESP no
preenchimento de vagas existentes no quadro funcional da Companhia.
Toda a divulgação referente ao Processo Seletivo Interno será feita pela Internet – site
www.institutoaguia.org.br e na intranet da CEAGESP.
O Processo Seletivo Interno terá como base os critérios estabelecidos no Plano de Cargos,
Carreira e Salários de 2009 – PCCS, aprovado pela SEST- Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais.

I - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
1.1. Os requisitos para concorrer ao cargo constam nos ANEXOS deste Edital.
1.2. Poderão inscrever-se no Processo Seletivo Interno todos os empregados pertencentes à
Carreira da qual tenha surgido a vaga, que ocupem, no máximo, até 02 (dois) níveis inferiores ao
que estiver sendo ofertado, desde que preencham os demais requisitos estabelecidos no PCCS.
Deverão ser comprovados a formação escolar e termo de adesão ao Plano de Cargos, Carreiras
e Salários de 2009 na data da convocação para assumir o cargo.
1.2.1. Poderá inscrever-se apenas para uma das vagas/cargos disponíveis:
a) Carreira de Técnico Operacional - áreas de atuação: Operações Gerais, ou Agrícola ou
Mecânica ou Civil ou Elétrica, o empregado enquadrado até o nível VI da carreira, deverá atuar,
exclusivamente, na sua respectiva área de atuação, respeitados os requisitos estabelecidos no
PCCS.
b) Carreira de Técnico Administrativo - áreas de atuação: Administração ou Contábil ou Recursos
Humanos, o empregado enquadrado até o nível VI da carreira, deverá atuar, exclusivamente, na
sua respectiva área de atuação, respeitados os requisitos estabelecidos no PCCS.
c) Carreiras de Nível Superior – o empregado enquadrado até o nível IV da carreira deverá atuar,
exclusivamente, na sua respectiva área de atuação, respeitados os requisitos estabelecidos no
PCCS.
1.3. Não possuir acima de 07 (sete) faltas injustificadas, advertências por escrito e/ou suspensão
no período de novembro/2016 à outubro/2017.

II - INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas
e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sobre as quais não poderá ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. A inscrição deverá ser efetuada, das 10h00 de 18 de dezembro de 2017 às 23h59 horas de
22 de dezembro de 2017, exclusivamente pela internet – site www.institutoaguia.org.br, na
página do Processo Seletivo Interno.
2.2.1. Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, e-mail, condicional ou fora do
prazo estabelecido.
2.3. Efetivada a inscrição, não será permitida alteração do cargo/lotação apontado na ficha de
inscrição, seja qual for o motivo alegado.

2.4. Às 00h (horário de Brasília) de 23 de dezembro de 2017, a ficha de inscrição não estará
mais disponibilizada no site.
2.4.1. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação
da inscrição.
2.4.2. O INSTITUTO ÁGUIA e a CEAGESP não se responsabilizam por solicitação de inscrição
pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.5. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na
ficha de inscrição.
2.5.1. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, cabendo ao INSTITUTO ÁGUIA o direito de excluir aquele que preenchê-la com dados
incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado
posteriormente.
2.6. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.institutoaguia.org.br, durante o período de inscrição (das 10h00 de 18
de dezembro de 2017 às 23h59 de 22 de dezembro de 2017);
b) localizar, no site, o “link” correlato ao Processo Seletivo Interno;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da ficha de inscrição;
f) imprimir o protocolo do pedido de inscrição, datar, assinar e encaminhar juntamente com os
documentos descritos neste item, até 22 de dezembro de 2017, pessoalmente no posto de
atendimento na CEAGESP – Sala de Reunião do Departamento de Administração de Recursos
Humanos (das 08h00 às 17h00) ou, via Correio ou pessoalmente ao Instituto Águia Avenida
Paulista nº 807 – 10º andar – Cerqueira César – São Paulo – SP, CEP 01311-100, indicando no
envelope: Ref.: Processo Seletivo Interno CEAGESP.
Documentos necessários (O candidato deverá solicitar as declarações para a Chefia e ao
DEARH):
Cópia Autenticada ou com carimbo “ Confere com o Original” do DEARH
- RG;
- CPF (caso conste o nº do CPF no RG não há necessidade de envio);
- CTPS que comprove experiência no cargo (folha de rosto/verso e registros);
- Diploma Escolar para os cargos de nível superior ou Certidão ou Declaração de conclusão de
curso, esta deverá vir acompanhada do respectivo Histórico Escolar;
Original
- Declaração da Chefia, datada e assinada, comprovando as principais atividades exigidas para o
cargo executadas pelo candidato (modelo anexo);
- Declaração de percentual da avaliação de desempenho expedida pelo DEARH;
2.6.1. Não serão considerados os documentos enviados ou entregues após 22 de dezembro de
2017.
2.6.2. Não serão considerados os documentos entregues por outro meio que não os
estabelecidos na alínea “f” do item 2.6. deste Capítulo.
2.6.3. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada
de documentos após o envio da documentação. Caso o candidato utilize de outro meio, que não
os estabelecidos na alínea “f” do item 2.6. deste Capítulo, terá seu pedido de inscrição indeferido.
2.6.4. Todas as informações prestadas na inscrição e a documentação entregue ou enviada,
são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos, serão
fatos para o cancelamento da inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes, além
de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei.

2.7. A comprovação da escolaridade básica e da qualificação profissional dar-se-á mediante a
entrega da cópia ou atestado em papel timbrado, onde devem constar as matérias e respectivas
cargas horárias. O Certificado de curso de pós-graduação lato-sensu, em nível de especialização,
que não apresentar a carga horária mínima de 360h/aula não será aceito.
2.8. A não comprovação dos requisitos exigidos para o cargo implicará a exclusão do candidato
do Processo Seletivo Interno.
2.9. Para encaminhamento e entrega dos documentos, o candidato deverá observar as instruções
contidas na alínea “f” do item 2.6. do Capítulo II – Das Inscrições.

III - CHECAGEM DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
3.1. A responsabilidade de analisar os documentos entregues será do Instituto Águia.

IV – DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
4.1. O candidato deverá, a partir das 10h00 de 26 de dezembro de 2017, verificar o resultado das
inscrições deferidas e indeferidas, acessando o site www.institutoaguia.org.br, na página do
Processo Seletivo Interno ou na intranet.
4.2. O candidato que tiver seu pedido indeferido poderá impetrar recurso entre 27 e 28 de
dezembro de 2017, conforme instruções previstas no Capítulo VIII – Dos Recursos.
4.2.1. O candidato deverá, a partir das 10h00 de 02 de janeiro de 2018, acessar o site
www.institutoaguia.org.br e na intranet e verificar o resultado do recurso pleiteado.
4.3. O candidato que tiver a solicitação deferida terá sua inscrição automaticamente efetivada.
4.3.1. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição.
4.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a complementação de documentos após o período
de inscrições, devendo, portanto, o candidato observar a alínea “f” do item 2.6. do Capítulo II.

V - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O Processo Seletivo Interno constará das seguintes etapas:
5.1.1. Publicação do Edital de Abertura de Inscrição pela CEAGESP e divulgação no site do
INSTITUTO ÁGUIA – www.institutoaguia.org.br.
5.1.2. Inscrições.
5.1.3. Envio de Documentos.
5.1.4. Publicação das inscrições deferidas e indeferidas.
5.1.5. Entrega da documentação para análise da pontuação dos candidatos ao INSTITUTO
ÁGUIA.
5.1.6. Interposição de recurso referente às inscrições indeferidas.
5.1.7. Análise dos recursos referente às inscrições indeferidas.
5.1.8. Divulgação do resultado – somente no site www.institutoaguia.org.br – da análise dos
recursos referentes às inscrições indeferidas.
5.1.9. Análise dos critérios de pontuação.
5.1.10. Classificação prévia - processamento.
5.1.11. Publicação da classificação prévia.
5.1.12. Recurso contra a classificação prévia.
5.1.13. Análise dos recursos contra a classificação prévia.
5.1.14. Processamento da classificação final.
5.1.15. Publicação da classificação final e homologação do Processo Seletivo Interno.

VI – DA PONTUAÇÃO
6.1. Caso não exista nenhum Candidato que desenvolva as atividades no setor, a pontuação de
experiência nas principais atividades da CEAGESP exigidas para o cargo, não será computada.
6.2. Não será computado o tempo de afastamento do empregado que estiver com seu contrato de
trabalho suspenso.
6.3. Pontuação mínima para exercer o cargo.
6.3.1. PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 2016
50%
Até 60%
Até 70 %
Até 80 %
Até 90 %
100 %

50 pontos
60 pontos
70 pontos
80 pontos
90 pontos
100 pontos

6.3.2. EXPERIÊNCIA NAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA CEAGESP EXIGIDAS PARA O
CARGO
De 06 meses a 02 anos
De 03 a 05 anos
De 06 a 10 anos
De 11 a 15 anos
Acima de 15 anos

50 pontos
100 pontos
200 pontos
300 pontos
400 pontos

6.3.3. EXPERIÊNCIA NO CARGO (CEAGESP E/OU EMPRESAS EXTERNAS – CÓPIA DA
CTPS)
De 06 meses a 02 anos
De 03 a 05 anos
De 06 a 10 anos
De 11 a 15 anos
Acima de 15 anos

05 pontos
10 pontos
20 pontos
30 pontos
40 pontos

VII - CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, por
cargo, e após aplicação dos critérios de desempate, cabendo aprovação de apenas 01 (um)
candidato por vaga.
7.2. No caso de igualdade na pontuação final, o desempate dar-se-á adotando-se os critérios, na
ordem estabelecida adiante:
7.2.1. Aperfeiçoamento Profissional;
7.2.2. Experiência no cargo atual;
7.2.3. Formação escolar relacionada à carreira;
7.3 Persistindo o empate, será considerado classificado o empregado de maior idade.
7.4. Parâmetros:
7.4.1. Aperfeiçoamento Profissional
7.4.1.1. Considera-se neste indicador a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos, por
meio da participação em cursos e atividades de aperfeiçoamento/desenvolvimento, realizadas
interna ou externamente, relacionadas especificamente com as atividades da carreira e área de

atuação. Não serão considerados os cursos desprovidos de comprovação. Serão pontuados
conforme a seguinte tabela:
Carga Horária (horas)
004 a 020
021 a 060
061 a 120
121 a 180
181 a 240
241 a 300
301 a 360
361 a 420
421 a 480
481 a 540
541 a 600
Mais de 600

Pontuação
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27

7.4. 2. Experiência no cargo atual
7.4.2.1. Considera-se neste indicador o tempo de serviço no cargo/nível, pontuado conforme a
tabela adiante. Não será computado o tempo de afastamento do empregado que estiver com seu
contrato de trabalho suspenso. Serão pontuados conforme tabela adiante:
TEMPO (ANOS)
3
4
5
6
7
8
9
10 ou mais

PONTUAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8

7.4.3. Formação escolar
7.4.3.1. Neste indicador, considera-se a habilitação adquirida pelo empregado em cursos
regulamentados correspondentes à carreira, devidamente comprovados. Serão pontuados
conforme tabela adiante:
Descrição
Pontuação
Ensino Médio Completo
10
Graduação Completa
20
Pós-graduação (Especialização – latu sensu)
25
Completa
Pós-graduação (MBA) Completa
30
Pós-graduação (Mestrado) Completa
35
Pós-graduação (Doutorado) Completa
40
7.5. Os candidatos empatados serão convocados para apresentação da documentação por meio
de Edital de convocação que será disponibilizada no site www.institutoaguia.org.br e na
intranet.

7.6. A classificação final será divulgada, no site www.institutoaguia.org.br e na intranet,
definindo, assim, o preenchimento das vagas.

VIII – DOS RECURSOS
8.1. Será admitido recurso quanto:
a) À Publicação das inscrições deferidas e indeferidas;
b) À Publicação da Classificação Prévia;
8.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico do INSTITUTO ÁGUIA
(www.institutoaguia.org.br), seguindo as instruções ali contidas. Os recursos poderão ser
interpostos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
8.3. A decisão do “deferimento” ou “indeferimento” de recurso será dada a conhecer
coletivamente, por meio de divulgação no site www.institutoaguia.org.br e na intranet, após o
que não caberão recursos adicionais.
8.4. O recurso interposto da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não será conhecido,
bem como não será conhecido àquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou
aquele que não atender às instruções constantes do link “Recursos” na página específica do
Processo Seletivo Interno.
8.5. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por
qualquer outro meio além do previsto neste Edital.
8.6. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
8.7. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Processo
Seletivo Interno.
8.8. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação lógica e/ou inconsistente ou incoerente;
d) encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais online”.
e) fora do prazo estabelecido.
f) com argumentação idêntica a outros recursos.

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Este Processo é composto por um conjunto de instrumentos e critérios que nortearão a
movimentação interna dos empregados, nos cargos relacionados neste Edital e possibilitará a
movimentação, exclusivamente, para preenchimento das vagas e progressão funcional dos
empregados.
9.2. Caso o candidato queira desistir da vaga pleiteada, deverá manifestar-se por carta de próprio
punho e entregá-la no DEARH – Departamento de Administração de Recursos Humanos da
CEAGESP.
9.3. Sendo o salário atual do candidato igual ou maior do que o salário inicial da vaga pretendida,
o empregado poderá se candidatar à vaga, caso aprovado, a sua efetivação se dará somente
através de mudança de nível e/ou transferência de setor.
9.4. Todas as informações relativas a este Processo Seletivo Interno serão divulgadas pela
intranet e no site www.institutoaguia.org.br.
9.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas e dos
comunicados referentes a este Processo.
9.6. A inscrição do empregado implicará o conhecimento e aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.

9.7. As vagas não preenchidas pelos empregados serão disponibilizadas para o Concurso
Público.
9.8. Concluídas todas as etapas do Processo, o Departamento de Administração de Recursos
Humanos emitirá documentação necessária para realização da movimentação do candidato
aprovado.
9.9. As movimentações dos candidatos aprovados e classificados no Processo obedecerão a
disponibilidade financeira, necessidades da área e regra interna da CEAGESP.
9.10. O empregado ao assumir a vaga com funções diversas das que executa atualmente, será
submetido a avaliação de experiência, pelo período de 90 (noventa) dias.
9.11. Não serão efetivados aqueles empregados que, considerando os aspectos avaliados no
período de experiência, não obtiverem nota superior a 70 (setenta) pontos.
9.12. O recebimento de adicional de periculosidade, insalubridade e risco de vida cessará
automaticamente, caso ocorra movimentação para área que não prevê o referido adicional.
9.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada
em Edital ou Aviso a ser publicado no site www.institutoaguia.org.br e na intranet.
9.14. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência
o horário oficial de Brasília.
9.15. Caberá ao Presidente da CEAGESP a homologação dos resultados finais deste Processo
Seletivo Interno.
9.16. Decorridos 120 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é
facultada a incineração dos registros utilizados neste processo, mantendo-se, porém, pelo prazo
de validade do Processo Seletivo Interno, os registros eletrônicos.
9.17. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer
tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com as
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativo, cível ou criminal.
9.18. O Processo Seletivo Interno terá validade por 18 meses, contados a partir da data de
homologação, podendo ser prorrogado a critério da Administração, por mais 18 meses. Os
candidatos serão convocados durante este período, conforme o item 9.9.
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é expedido o presente Edital.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

JOHNNI HUNTER NOGUEIRA
Diretor-Presidente
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

ANEXO I – DAS VAGAS
TOTAL DE VAGAS: 179
CARGO

NIVEL

ÁREA DE ATUAÇÃO

R$

7.806,97

SECIV

SEÇÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

R$

7.806,97

SETRA

SEÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS

1

R$ 10.568,04

DELCO

DEPTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

1

R$ 10.568,04

SECIV

SEÇÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

1

R$ 10.568,04

SETRA

SEÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS

ADMINISTRATIVA

1

R$

5.767,29

SECAC

SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL

ADMINISTRATIVA

1

R$

5.767,29

SECOB

SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA

ADMINISTRATIVA

1

R$

5.767,29

SELIC

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

IV

CONTÁBIL

1

R$

5.767,29

SECGE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL

ADMINISTRATIVA

1

R$ 10.568,04

SECOB

SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA

ADMINISTRATIVA

1

R$ 10.568,04

SECOM SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

CONTÁBIL
RECURSOS
HUMANOS

1

R$ 10.568,04

SECGE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL

1

R$ 10.568,04

SEPES

SEÇÃO DE PESSOAL

RH/AUDITORIA

1

R$ 10.568,04

SEDEP

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

DESENVOLVIMENTO

1

R$ 10.568,04

SESAP

SEÇÃO DE SISTEMAS E ANALISE DE PROCESSOS

INFRAESTRUTURA
SEGURANÇA DO
TRABALHO

1

R$ 10.568,04

SEINF

SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA

1

R$

6.690,76

SESMT

SEÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

AGRONOMIA

1

R$ 11.337,99

AGPAL

GRANELEIRO DE PALMITAL

AGRONOMIA

1

R$ 11.337,99

AGSJP

GANELEIRO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

AGRONOMIA

1

R$ 11.337,99

AGTAT

GRANELEIRO DE TATUÍ

AGRONOMIA

1

R$ 11.337,99

SECOF

SEÇÃO DE CONTROLE FITOSSANITÁRIO

AGRONOMIA

1

R$ 11.337,99

SEOPN

SEÇÃO OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE

III

4

R$

3.351,07

SESEG

SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL

IV

2

R$

4.537,80

SESEG

SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL

V

2

R$

6.144,79

SESEG

SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL

ADMINISTRATIVA

1

R$

1.831,30

SAEXE

ANALISTA
IV

ANALISTA DE
SISTEMAS

IV

ENGENHEIRO

III

INSPETOR DE
SEGURANÇA

IV

III

ADMINISTRATIVA

2

R$

1.831,30

SEAGE

SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ENTREPOSTO
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO E APOIO À GESTÃO DE
CONTRATOS

III

ADMINISTRATIVA

1

R$

1.831,30

SECAL

SEÇÃO COMERCIAL DA ARMAZENAGEM

III

ADMINISTRATIVA

1

R$

1.831,30

SECOM SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

III

ADMINISTRATIVA

1

R$

1.831,30

SEDES

III

ADMINISTRATIVA

1

R$

1.831,30

SEMAE SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

III

ADMINISTRATIVA
RECURSOS
HUMANOS

1

R$

1.831,30

SESEG

SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL

1

R$

1.831,30

SEDEP

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAS

ADMINISTRATIVA

1

R$

2.406,95

ADMINISTRATIVA

1

R$

2.406,95

AGAVA GRANELEIRO DE AVARÉ
SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DOS
SAEXI ENTREPOSTOS DO INTERIOR

ADMINISTRATIVA

2

R$

2.406,95

SECME SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO

ADMINISTRATIVA

1

R$

2.406,95

SEGOP

SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

AGPAL

GRANELEIRO DE PALMITAL

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

AGTAT

GRANELEIRO DE TATUÍ

III

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

LOTAÇÃO (CENTRO DE CUSTO)

2
ADVOGADO

ENGENHEIRO

SALÁRIO

2

III

II

VAGAS

III

IV

SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

V
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

VI

VII

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

ARPED

ARMAZÉM DE PEDERNEIRAS

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

CEARB

CEASA DE ARAÇATUBA

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

CEBAU

CEASA DE BAURU

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

CEFRA

CEASA DE FRANCA

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

CEPRE

CEASA DE PRESIDENTE PRUDENTE

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

CESJC

CEASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

CESJR

CEASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

CODIN

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

DEJUR

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

DEPEC

DEPARTAMENTO DE ENTREPOSTO DA CAPITAL

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

DETIN

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ADMINISTRATIVA

2

R$

3.163,53

SAEXE

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

SAEXI

SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DOS
ENTREPOSTOS DO INTERIOR

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

SEANC

SEÇÃO DE ANÁLISE DE CUSTOS

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

SECAC

SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL

ADMINISTRATIVA

3

R$

3.163,53

SECOB

SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

SEDES

SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

SEFIP

SEÇÃO FISCAL E PATRIMONIAL

ADMINISTRATIVA

1

R$

3.163,53

SEOPS

SEÇÃO OPERACIONAL DA REGIÃO SUL

ADMINISTRATIVA
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS

1

R$

3.163,53

SESMT

SEÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

1

R$

3.163,53

SEDEP

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

1

R$

3.163,53

SEPES

SEÇÃO DE PESSOAL

RH/ADMINISTRATIVO

1

R$

3.163,53

CODCO COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

AGARA ARMAZÉM SILO GRANELEIRO DE ARARAQUARA

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

AGAVA GRANELEIRO DE AVARÉ

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

AGTAT

GRANELEIRO DE TATUÍ

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

ASFER

ARMAZÉM SILO DE FERNANDÓPOLIS

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

SAEXE

SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

SECOM SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

SECQH

SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

SEDES

SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

SESEG

SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL

ADMINISTRATIVA
RECURSOS
HUMANOS

2

R$

4.157,90

SETES

SEÇÃO DE TESOURARIA

1

R$

4.157,90

SEPES

SEÇÃO DE PESSOAL

RH/ADMINISTRATIVA

1

R$

4.157,90

SEDEP

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

ADMINISTRATIVA

1

R$

5.464,88

CODSU COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE

ADMINISTRATIVA

2

R$

5.464,88

SAEXE

SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP

ADMINISTRATIVA

1

R$

5.464,88

SECAC

SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL

ADMINISTRATIVA

1

R$

5.464,88

SECQH

SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA

ADMINISTRATIVA

1

R$

5.464,88

SEDES

ADMINISTRATIVA

1

R$

5.464,88

SEDPI

SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
SEÇÃO DE DESENV., PLANEJ.E PROJETOS DOS
ENTREPOSTOS DO INTERIOR

COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
DEARH HUMANOS

VII

VIII

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

III

IV

V

TÉCNICO
OPERACIONAL

VI

VII

VIII

CONTÁBIL
RECURSOS
HUMANOS
RH /
ADMINISTRATIVA

1

R$

5.464,88

SECGE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL

1

R$

5.464,88

SEPES

SEÇÃO DE PESSOAL

3

R$

5.464,88

SEDEP

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAS

ADMINISTRATIVA

1

R$

7.186,66 CODGO COORDENADORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

ADMINISTRATIVA

1

R$

7.182,66

ADMINISTRATIVA

1

R$

7.182,66

SEAGE

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO E APOIO À GESTÃO DE
CONTRATOS

ADMINISTRATIVA

2

R$

7.182,66

SEANC

SEÇÃO DE ANÁLISE DE CUSTOS

ADMINISTRATIVA

1

R$

7.182,66

SECQH

SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA

ADMINISTRATIVA

1

R$

7.182,66

SEGES

SEÇÃO DE GESTÃO DE SERVICOS

ADMINISTRATIVA

1

R$

7.182,66

SELIC

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ADMINISTRATIVA

1

R$

7.182,66

SEOPN

OPERAÇÕES GERAIS

2

R$

1.831,30

AGAVA GRANELEIRO DE AVARÉ

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

1.831,30

SESAR

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

2.406,95

AGTUP GRANELEIRO DE TUPÃ

OPERAÇÕES GERAIS

9

R$

2.406,95

SEGOP

OPERAÇÕES GERAIS

3

R$

2.406,95

SEMAC SEÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL

OPERAÇÕES GERAIS

2

R$

2.406,95

SEMAE SEÇÃO DE MANUTENCAO ELÉTRICA

OPERAÇÕES GERAIS

2

R$

2.406,95

SESAR

ELÉTRICA

6

R$

3.163,53

SEMAE SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

3.163,53

CESJC

OPERAÇÕES GERAIS

16

R$

3.163,53

SECME SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO

OPERAÇÕES GERAIS

2

R$

3.163,53

SEDES

SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES GERAIS

10

R$

3.163,53

SEGOP

SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

4.157,90

SECME SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO (DIURNO)

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

4.157,90

SEDES

OPERAÇÕES GERAIS

2

R$

4.157,90 SEMAM SEÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

1

R$

5.464,88 DEMAN DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DETIN

SEÇÃO OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE
SEÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E RECICLAGEM
SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS

SEÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E RECICLAGEM
CEASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

AGRÍCOLA

1

R$

5.464,88

SECOF

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

5.464,88

AGARA ARMAZÉM SILO GRANELEIRO DE ARARAQUARA

SEÇÃO DE CONTROLE FITOSSANITÁRIO

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

5.464,88

AGAVA GRANELEIRO DE AVARÉ

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

5.464,88

AGSJB

GRANELEIRO SÃO JOAQUIM DA BARRA

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

5.464,88

AGTAT

GRANELEIRO DE TATUÍ

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

5.464,88

AGTUP GRANELEIRO DE TUPÃ

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

5.464,88

SECME SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO (DIURNO)

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

5.464,88

SECME SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO (NOTURNO)

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

5.464,88

SEDES

SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

7.182,66

SEGOP

SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS

OPERAÇÕES GERAIS

1

R$

7.182,66

SESAR

SEÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E RECICLAGEM

ANEXO II – DA PONTUAÇÃO ITEM 6.3.2: DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS
ATIVIDADES EXIGIDAS PARA O CARGO
CARGO – NÍVEL

ADVOGADO III

ADVOGADO III

ADVOGADO IV

ADVOGADO IV

ADVOGADO IV

ANALISTA II

ANALISTA II

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
ADVOGADO III - LOTAÇÃO: DEJUR / SECIV - SEÇÃO DE PROCESSOS CÍVEIS
• Elaborar parecer em procedimentos licitatórios com a análise do instrumento editalício bem como da instrução
processual, fazendo apontamentos pontuais, observando-se à legislação vigente e recomendações dos órgãos de
controle interno e externo; Elaborar parecer para análise de instrumentos contratuais e aditivos, observando-se a
legalidade e a vinculação ao edital e contrato original; Elaborar parecer em atendimento à consulta realizada pelos
demais departamentos da empresa;
• Acompanhar processos judiciais em primeira e segunda instância, e tribunais superiores, com a apresentação de
manifestações escritas ou orais, se o caso exigir;
• Elaborar defesa em processo administrativo (autuação) e minutas de ofício em resposta a órgãos públicos;
• Assessorar a Presidência em processos administrativos que envolvam imóveis da CEAGESP.
ADVOGADO III - LOTAÇÃO: DEJUR / SETRA - SEÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS
• Elaborar contestações, solicitar oitiva de testemunhas, analisar a viabilidade de indicação de assistente
técnico/médico para acompanhamento de perícias;
• Apresentar reconvenções nos casos em que o funcionário ou ex-funcionário tenha ingressado com ação contra a
Ceagesp, e segundo nosso entendimento o mesmo deve ressarcir a companhia por prejuízos causados;
• Elaborar peças de recurso ordinário, ou contrarrazões se a companhia foi vencedora em 1ª instância, a serem
encaminhadas ao TRT sempre dentro do prazo estabelecido em lei, buscando melhor solução possível para a
companhia;
• Analisar Processos Administrativos; Utilizar todos os meios possíveis para saldar o débito da execução buscando a
melhor saída possível para que não ocorra bloqueio de ativos da companhia.
ADVOGADO IV - LOTAÇÃO: DIAFI/DELCO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS
• Administrar os Processos que tramitam no Tribunal de Contas da União e seus reflexos
• Assessorar direta à Gerência do Departamento e demais departamentos
• Auxiliar na análise a aplicação das determinações e recomendações contidas em Pareceres Jurídicos
• Interagir com as áreas à fim de identificar e sugerir melhorias na gestão pública como o propósito de evitar
descumprimentos às determinações e recomendações proferidas pelo TCU e CGU.
ADVOGADO IV - LOTAÇÃO: DEJUR / SECIV - SEÇÃO DE PROCESSOS CÍVEIS
• Assessorar a Gerência do Departamento Jurídico e a Presidência; Ter experiência na Função de Chefia
• Acompanhar de processos administrativos: licitações, contratos, sindicância, análise de normas; Acompanhamento de
processos judiciais de alta complexidade; Acompanhamento de ofícios expedidos pelo Ministério Público.
• Fazer a Gestão da Área Cível - com distribuição de processos para os advogados da seção, acompanhando prazos e
rotinas; gestão de risco dos processos, acompanhamento dos andamentos dos processos judiciais,
• Fazer a distribuição, andamento e acompanhamento de processos Cíveis e audiências cíveis; Análise de expedientes
nas áreas de direito tributário, direito ambiental e direito empresarial.
ADVOGADO IV - LOTAÇÃO: DEJUR/SETRA - SEÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS
• Elaborar contestações, solicitar oitiva de testemunhas, analisar a viabilidade de indicação de assistente
técnico/médico para acompanhamento de perícia;
• Elaborar peças de recurso ordinário, ou contrarrazões se a companhia foi vencedora em 1ª instância, a serem
encaminhadas ao TRT sempre dentro do prazo estabelecido em lei, buscando melhor solução possível para a
companhia;
• Elaborar peças de recurso de revista, ou contrarrazões se a companhia foi vencedora em 1ª instância, a serem
encaminhadas ao TST sempre dentro do prazo estabelecido em lei, buscando melhor solução possível para a
companhia;
• Acompanhar a fase de execução analisando os cálculos do Reclamante impugnado ou concordando com os mesmos.
ANALISTA II - LOTAÇÃO: DECAL/SECAC - SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL
• Assessorar a gestão técnica dos contratos de produtos e serviços com tratativas nas questões relacionadas ao
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, pagamentos, documentos fiscais e outros relacionado a à gestão;
• Atuar na fiscalização dos contratos de mão de obra terceirizada, aplicando-se às Instruções Normativas e Legislações
cabíveis;
• Apontar falhas e problemas da execução dos contratos terceirizados e propor ações corretivas; Propor projetos para
novos negócios, fazer pesquisa de mercado e contatar clientes e fornecedores;
• Planejar e organizar programas de vendas, avaliação de resultados segundo a política comercial, prestação de contas
dos resultados positivos e negativos.
ANALISTA II - LOTAÇÃO: DEFIC / SECOB - SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA
• Apurar e calcular os rateios de despesas do ETSP;
• Classificar os pagamentos por tipo de despesas, para selecionar apenas os pagamentos referentes às áreas
operacionais.
• Calcular na planilha o rateio por pavilhão, e gerar arquivos de importação das planilhas para o sistema COMPIERE.
• Gerar os arquivos necessários para importação do rateio no sistema STAR SOFT, gerar o faturamento e arquivos

ANALISTA II

ANALISTA II

ANALISTA IV

ANALISTA IV

ANALISTA IV

ANALISTA IV

ANALISTA IV

Cnab´s para envio ao Banco do Brasil para registro dos boletos.
ANALISTA II - LOTAÇÃO: DELCO / SELIC - SEÇÃO DE LICITAÇÕES
• Elaborar, analisar, revisar e assinar como responsável de Editais de processos para licitação em conformidade com a
Lei 13.303/16 e Lei 10.520/02 e decretos posteriores, atuando como Pregoeiro no Pregão Eletrônico;
• Incluir e agendar o Edital no Sistema Comprasnet;
• Conferir e analisar documentos de processos licitatórios;
• Encaminhar o processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.
ANALISTA II - LOTAÇÃO: DEFIC / SECGE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
• Contribuir na implantação e execução de planos e programas financeiros, apresentando relatórios técnicos, nos
períodos intermediários e finais estabelecidos pelo planejamento geral;
• Fazer atualização financeira de dividendos, adiantamento para futuro aumento de capital;
• Elaborar relatórios gerenciais e demonstrações contábeis;
• Fazer a contabilização as provisões para contingências cíveis, trabalhistas e de execução fiscal.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DEFIC / SECOB - SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA
• Supervisionar e Coordenar as atividades de Rateio de Despesas, emissão de Faturamento, Contas a Receber e
Cobrança da Companhia.
• Supervisionar as atividades relativas aos recebimentos dos compromissos financeiros gerados pela CEAGESP,
orientando sobre os trabalhos quando necessário.
• Elaborar relatórios gerenciais demonstrando as variações financeiras e os resultados dos trabalhos de sua área de
atuação, além de prestar contas dos resultados de todas as atividades de sua área de trabalho e das demonstrações
financeiras ao Conselho Fiscal.
• Participar da elaboração das normas que norteiam as decisões referentes à política de procedimentos para contas a
receber e sobre Rateio das Despesas da CEAGESP.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DELCO / SECOM - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
• Supervisionar e executar as atividades relativas a Compras e Almoxarifado;
• Coordenar o processo de aquisição de materiais e serviços do suprimento da CEAGESP, respeitando as normas e
alçadas;
• Planejar, controlar e propor a abertura de processo licitatório para aquisição de materiais catalogados no
almoxarifado e serviços pertinentes à área e atuar como Gestor Técnico nas Atas de Registro de Preços e Contratos sob
sua gestão;
• Analisar todos os processos de compras de acordo com a legislação vigente e normativos internos, selecionando a
melhor alternativa que leve em consideração a relação custo benefício.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DEFIC / SECGE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
• Coordenar a elaboração de balanços e balancetes e outros demonstrativos contábeis;
• Planejar, coordenar e orientar os serviços de classificação e conciliação contábil, para uma perfeita adequação dos
demonstrativos contábeis;
• Coordenar e executar a classificação contábil, segundo o Plano de Contas da Empresa, de todos os documentos
remetidos pelas diversas Unidades, garantindo o adequado processamento e identificar necessidades de atualização do
plano de contas, tomando providências junto à Chefia do Departamento;
• Acompanhar a execução orçamentária dos planos plurianual e anual, de acordo com as normas e procedimentos
estabelecidos.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DEARH / SEPES - SEÇÃO DE PESSOAL
• Supervisionar, coordenar e executar todas as atividades relativas à Administração de Pessoal e Folha de Pagamento;
• Atender a Gerência do Departamento, a Diretoria da Empresa, Fiscais do INSS e dos órgãos federais controladores da
Empresa no que se refere à área trabalhista;
• Coordenar as atividades de Administração de Pessoal relativas a: admissão, demissão, cadastro de informações,
cálculo e conferência da folha de pagamento, conforme legislação e acordo coletivo vigente;
• Coordenar os contratos sob sua gestão.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DEARH / SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
• Assegurar o cumprimento das Políticas de Cargos e Salários e Desenvolvimento de Pessoal da CEAGESP; Coordenar a
aplicação dos planos salariais e sua manutenção, de acordo com os objetivos e políticas da Empresa; Supervisionar as
atividades de atualização das descrições e avaliação de cargos e das tabelas salariais; Acompanhar as movimentações
de pessoal (transferências, promoções, aumentos salariais, etc.), analisando-as previamente, de forma a garantir a
prática da Política de Recursos Humanos vigente;
• Realizar junto aos órgãos da Empresa o levantamento de necessidades de treinamento, subsidiando assim o
desenvolvimento de uma programação de treinamento que venha a atender as necessidades identificadas; Realizar
estudos e propostas de trabalho que atendam às necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal da
empresa; Supervisionar os programas dos cursos, utilizando os recursos existentes na própria Empresa; Coordenar e
programar cursos internos e externos; conferir, vistar ou assinar todos os documentos que tramitam na Seção.
• Colaborar com a gerência do Departamento, fazendo gestão dos contratos da área - Programa Adolescente Aprendiz;
- Seguro de Vida; - Assistência Médica e Hospitalar (Capital e interior); - Concursos Públicos e Processo Seletivo Interno;
dentre outros;
• Coordenar a contratação dos estagiários por Auto Gestão;

ANALISTA DE SISTEMAS IV - LOTAÇÃO: DETIN / SESAP - SEÇÃO DE SISTEMAS E ANÁLISE DE PROCESSOS
• Auxiliar ao Chefe da Seção na gestão do relacionamento entre os analistas de sistemas e os analistas de processos
junto aos clientes internos e externos; Auxiliar ao Chefe da Seção a coordenar a equipe de analistas; Auxiliar ao Chefe
da Seção nas práticas de governança de Tecnologia da Informação; Auxiliar ao Chefe da Seção na gestão técnica dos
contratos relativos à Tecnologia da Informação; Auxiliar ao Chefe da Seção nas documentações relativas à abertura de
licitações para aquisições de novos sistemas.
• Gerir o relacionamento com os provedores externos de solução de Tecnologia da Informação; coordenar a
ANALISTA DE SISTEMAS IV
automatização dos processos de negócios e de apoio a gestão.
• Acompanhar a implantação de novos sistemas junto às empresas contratadas, por meio da análise dos métodos e
técnicas utilizadas com a finalidade de dar subsídios aos usuários e aos desenvolvedores de aplicativos; acompanhar a
customização dos sistemas atuais; acompanhar as novas tecnologias de Software e de Hardware disponíveis no
mercado; Elaborar projetos de sistemas informatizados.
• Elaborar projetos para automatização de processos de negócios, com a finalidade de promover o apoio à gestão e à
tomada de decisão.
ANALISTA DE SISTEMAS IV - LOTAÇÃO: DETIN / SEINF - SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA
• Analisar a utilização e o desempenho das redes de computadores e sistemas de comunicação, implementar ações de
melhoria e planejar a evolução da rede;
• Analisar e projetar o desempenho de ambientes operacionais e de serviços;
ANALISTA DE SISTEMAS IV
• Analisar a utilização dos recursos de software e hardware;
• Avaliar impactos, riscos e relacionamentos com outros sistemas na implementação de novos serviços e mudanças no
ambiente operacional, bem como verificar conformidades no ambiente de rede.
ENGENHEIRO III - LOTAÇÃO: DEARH/SESMT - SEÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
• Elaborar e executar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais em todas as Unidades da Empresa; Elaborar e
implantar documentação para atendimento das Normas Regulamentadoras (Portaria 3.214) de todas as unidades da
empresa, dentre eles PPRAs – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, LTCATs – Laudos Técnicos de Condições
Ambientais do Trabalho, Laudos de Periculosidade, Ergonomia e outros específicos para as atividades da empresa;
• Executar serviços de engenharia de segurança com a finalidade de preservar a integridade dos trabalhadores,
elaborando laudos, relatórios técnicos e treinamento de segurança do trabalho. Elaborar ordens de serviço de
engenharia de segurança com foco na prevenção da integridade física dos funcionários, através de procedimentos de
trabalho, relatórios, pareceres e notas técnicas;
• Realizar inspeção de segurança nas Unidades e ETSP, examinando locais e condições de trabalho, métodos e
ENGENHEIRO III
processos utilizados, visando identificar condições inadequadas, bem como prestar orientação para a prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais. Realizar inspeção de segurança nas Unidades e ETSP, examinando locais e condições
de trabalho, métodos e processos utilizados, visando identificar condições inadequadas, bem como prestar orientação
para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
• Executar projetos de proteção contra incêndios em todas as Unidades e no ETSP, bem como orientar e acompanhar as
obras necessárias para o bom funcionamento dos sistemas, tais como: Sistema de proteção por hidrantes, Sistema de
proteção por extintores, Sistema de sinalização de segurança e Sistema de alarme de incêndios e sistema de iluminação.
Realizar perícias judiciais como perito da Empresa nas ações trabalhistas e outras, nas causas que envolvam engenharia
de segurança do trabalho.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / AGPAL - GRANELEIRO DE PALMITAL
• Definir ações que visem à otimização da capacidade das instalações, da utilização de equipamentos e aproveitamento
de pessoal; Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de sua equipe de trabalho, responsabilizando-se pela
gestão administrativa e técnica da unidade.
• Realizar visitas periódicas às unidades, sob sua responsabilidade, visando supervisionar e manter controle do
funcionamento; Coordenar as atividades administrativas e operacionais das unidades armazenadoras sob sua
responsabilidade; Elaborar o planejamento econômico-financeiro da unidade e responsabilizar-se pelos processos
contábeis e operacionais.
ENGENHEIRO IV
• Promover o incremento e a difusão do armazenamento da Ceagesp, mantendo contatos com entidades oficiais,
privadas e agricultores; Atuar, em conjunto com a Seção Comercial, na prospecção e manutenção de clientes; Sugerir
ações que visem à melhoria da performance técnico-econômica das unidades de armazenagem.
• Acompanhar o comportamento e tendências do mercado de armazenagem de sua região, visando subsidiar a
definição de políticas para a área; Acompanhar o comportamento da produção e comercialização de produtos agrícolas
de sua região, que sejam de interesse para as atividades de armazenagem da Ceagesp, elaborando prognósticos e
diagnósticos visando subsidiar as tomadas de decisões.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / AGSJP - GRANELEIRO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
• Responsabilizar-se pelas áreas administrativa e técnica das atividades desenvolvidas pelas Unidades, buscando
sempre o melhor resultado, operacional e financeiro;
• Definir ações que visem à otimização da capacidade das instalações, da utilização de equipamentos e aproveitamento
ENGENHEIRO IV
de pessoal;
• Realizar visitas periódicas às unidades, sob sua responsabilidade, visando supervisionar, mantendo controle do
funcionamento e gestão das equipes locais;
• Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de projetos, as atividades de entrepostagem ou armazenagem, visando

garantir o cumprimento dos prazos, padrões de qualidade técnica e segurança; orientar, dimensionar e acompanhar a
aplicação de defensivos ( Organofosforados – dichlorvos, fenitrotion e pirimiphos metil; Funigantes – fosfina;
Piretróides – delthametrina; Raticidas, etc) para controle de infestação de insetos na massa de cereais e herbicidas nas
dependências do ETSP e em todas as unidades armazenadoras da companhia, reportando situações de riscos físicos,
químicos e de outra origem ao SESMT; monitorar as condições de operação dos equipamentos utilizados no tratamento
fito-sanitário das mercadorias (pulverizadores costal , de esteira jacto, dosador de fosfina); coletar amostras dos
produtos comercializados pela empresa e encaminhá-los para análise nos órgãos responsáveis por tal tarefa;
representar a organização, em comissões técnicas para assuntos referentes à área; Emitir receituário agronômico para
aquisição de produtos agrícolas, enviando-os e monitorando-os nas unidades do interior; elaborar relatórios mensais de
avaliação das atividades executadas pela unidade, e outras atividades correlatas; acompanhar técnicamente as
atividades de armazenamento, fazendo interface com clientes e monitorando visitas técnicas.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / AGTAT - GRANELEIRO DE TATUÍ
• Responsabilizar-se pelas áreas administrativa e técnica das atividades desenvolvidas pelas Unidades, buscando
sempre o melhor resultado, operacional e financeiro;
• Promover o incremento e a difusão do armazenamento da CEAGESP, mantendo contatos com entidades oficiais,
privadas e agricultores;
ENGENHEIRO IV
• Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades da equipe de trabalho, responsabilizando-se pela gestão
administrativa e técnica das unidades sob sua responsabilidade;
• Responsabilizar- se tecnicamente pelas unidades da regional, inclusive junto aos órgãos de fiscalização e controle
como CDA - Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CATI, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA;
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / SECOF - SEÇÃO DE CONTROLE FITOSSANITÁRIO
• Elaborar de estudos específicos de viabilidade técnica e econômicas, por solicitação ou demanda da chefia,
relacionados aos temas do momento e que impactem na qualidade e conservação dos produtos armazenados,
incluindo análises de custo/benefício e eficácia de novos projetos de investimentos ou novas metodologias de controle.
Acompanhamento da conjuntura da produção de grãos do Brasil e do Estado de São Paulo para o direcionamento das
atividades de controle de qualidade e controle fitossanitário, pesquisando e apresentando à chefia novas demandas
relativas ao setor, sempre para subsidiar novas propostas de investimentos e tomada de decisões.
• Atuar no desenvolvimento e implantação de novas tecnologias para o controle de qualidade no armazenamento de
produtos agrícolas e acompanha a implantação daquelas que se mostram eficientes para a racionalização e otimização
do fluxo operacional e a redução de custos e perdas decorrentes destas operações, sempre a com respectiva avaliação
ENGENHEIRO IV
de eficiência e eficácia dos métodos.
• Usar Excel Avançado para modernizar a elaboração de boletins consolidados de uso de inseticida na rede
armazenadora (Boletim de Defesa e Conservação) e de uso de lenha e óleo na secagem de grãos (Boletim de Secagem)
e realiza estudos junto aos dados incluídos no Sistema Aplicativo para o Armamento de Grãos – SAAGRA para propor
melhorias na integração das informações de qualidade para um melhor controle e acompanhamento da situação dos
produtos armazenados em cada unidade.
• Participar, com aprovação ou por solicitação da Chefia, como palestrante da área de pós-colheita de produtos
agrícolas, como foco em fisiologia de pós-colheita de produtos agrícolas, com foco em grãos e cereais (umidade,
respiração, transpiração, transgenia, classificação, pragas, etc.) em treinamentos operacionais do Departamento de
Armazenagem, em Universidades, em Simpósios, entre outros.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / SEOPN - SEÇÃO OPERACIONAL DA REGIONAL NORTE
• Elaborar e encaminhar solicitações de compras solicitadas pelo Departamento e Unidades Armazenadoras, realizando
pesquisa de preços, bem como, acompanhar a sua tramitação pelos órgãos da empresa;
• Auxiliar nas ações das regionais 01 e 03 realizando contatos com possíveis clientes e mantendo os cadastros
atualizados;
• Controlar e encaminhar o recebimento e expedição de todas as Notas/Faturas dos Contratos;
ENGENHEIRO IV
Terceirizados/Sindicatos, conferindo-as bem como, responsabilizar-se pela sua tramitação pelos órgãos competente da
CEAGESP, bem como, pelas chefias Regionais e Gestores; Informar as Unidades a cotação das mercadorias para efeito
de taxação e ad-valorem e declaração de seguros;
• Responsabilizar-se pelos procedimentos necessários aos cumprimentos de registros de fiéis depositários, e
regulamentos internos das unidades armazenadoras, junto a JUCESP e também controlar e encaminhar os movimentos
de warrants, recibos depositantes, movimento de mercadorias;
INSPETOR DE SEGURANÇA III - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL
• Dar apoio à vigilância contratada no controle do trânsito interno, e na realização dos isolamentos;
• Realizar rondas periódicas, a pé ou através de veículos da SESEG nos postos de vigilância, e na área do ETSP
fiscalizando o cumprimento das determinações dos postos de serviços, bem como a postura, uniformes e equipamentos
utilizados pela contratada;
INSPETOR DE SEGURANÇA III • Realizar rondas a pé ou através de veículos da SESEG em toda a área do ETSP, fiscalizando a presença de desocupados,
menores desacompanhados, ambulantes não credenciados, e outros indivíduos não condizentes com as atividades do
ETSP;
• Apoiar a vigilância contratada no atendimento às ocorrências, observando as normas e procedimentos para condução
das mesmas.

INSPETOR DE SEGURANÇA IV - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL
• Orientar permissionários, funcionários e usuários do ETSP nos assuntos relativos à segurança e que estejam nos
limites da sua atribuição;
• Fiscalizar as atividades exercidas nas portarias do ETSP inerentes à sua área de atuação;
INSPETOR DE SEGURANÇA IV • Fiscalizar a presença de desocupados, menores desacompanhados, ambulantes não credenciados, e outros indivíduos
não condizentes com as atividades do ETSP;
• Conferir diariamente ao receber o serviço, as condições dos veículos e respectivos acessórios, anotando as
irregularidades encontradas para apuração de responsabilidades e a regularização das mesmas.
INSPETOR DE SEGURANÇA V - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL
• Fazer cumprir, como Inspetor Chefe de Equipe, todas as ordens, instruções e procedimentos de rotina para o bom
andamento dos serviços da Segurança Operacional e Patrimonial;
• Fiscalizar o controle do cofre de armas, bem como os registros dos armamentos, munições e demais equipamentos
utilizados pelos componentes da equipe sob sua responsabilidade;
INSPETOR DE SEGURANÇA V
• Providenciar o cumprimento das determinações superiores, no que se refere as novas determinações, planos de
segurança e fiscalizar a vigilância contratada quanto ao cumprimento dos mesmos;
• Acompanhar as ocorrências de cunho policial até o distrito policial, principalmente aquelas que resultem em prisão
em flagrante.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEPEC / SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO EXPEDIENTE DO ETSP
• Orientar permissionários sobre leis sanitárias do município de SP e suas atualizações;
• Análise de processos de recadastramento e alteração cadastral/contratual e concessionários/permissionários do ETSP
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III • Atendimento autorização de Uso; Arquivamento e controle de processos AU
• Realizar o atendimento aos prestadores de serviço, tanto no cadastramento de iniciantes, quanto na renovação de
credenciais de carregador;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DELCO/SEAGE - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS
• Redigir correspondências e demais documentos relacionados (CI, Apenso, PRD, Memorial Descritivo, demonstrativos
diversos), desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à apreciação dos responsáveis, bem como,
providenciar assinaturas e expedição dos mesmos; Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências,
bem como, providenciar assinatura e expedição dos mesmos.
• Preenchimento de documentos específicos relacionados aos clientes e fornecedores da Companhia, com posterior
envio às Diretorias, para assinaturas e remessa ao interessado.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências do Departamento/Seções seguindo
orientações da Chefia; Controlar o estoque de materiais utilizados pela Seção, providenciando a reposição, quando
necessário.
• Marcar e convocar reuniões, conforme instruções recebidas; Realizar levantamento de dados e informações sempre
que solicitado; Auxiliar na confecção de relatórios planilhas, gráficos e outros serviços da área; Executar trabalhos
referentes ao protocolo, desde o recebimento até a finalização;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEPAR/SECAL - SEÇÃO COMERCIAL DA ARMAZENAGEM
• Redigir correspondências e demais documentos relacionados (CI, Apenso, PRD, Memorial Descritivo, demonstrativos
diversos), desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à apreciação dos responsáveis, bem como,
providenciar assinaturas e expedição dos mesmos; Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências,
bem como, providenciar assinatura e expedição dos mesmos.
• Preencher documentos específicos relacionados aos clientes e fornecedores da Companhia, com posterior envio às
Diretorias, para assinaturas e remessa ao interessado.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências do Departamento/Seções seguindo
orientações da Chefia; Controlar o estoque de materiais utilizados pela Seção, providenciando a reposição, quando
necessário.
• Marcar e convocar reuniões, conforme instruções recebidas;Realizar levantamento de dados e informações sempre
que solicitado; Auxiliar na confecção de relatórios planilhas, gráficos e outros serviços da área; Executar trabalhos
referentes ao protocolo, desde o recebimento até a finalização.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DELCO/SECOM - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências da Seção (protocolos, malotes, entre outros);
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos;
• Manter contatos com as diversas unidades da CEAGESP.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Realizar a triagem, adequação e codificação das notas fiscais que adentram ao ETSP, assim como a análise e correção
das inconsistências;
• Fazer manutenção do Arquivo de notas fiscais e busca;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
• Atender a permissionários e produtores;
• Analisar e revisar e correção dos dados tabulados;
• Elaborar relatórios, comunicações internas e demonstrativos diversos.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAE - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III • Preparar minutas de correspondências e demais documentos relacionados (CI, Apenso, PRD, Memorial Descritivo,

demonstrativos diversos), desenvolvendo textos e submetendo-as à apreciação dos responsáveis, bem como,
providenciar assinaturas e expedição dos mesmos;
• Recepcionar pessoas que procuram a gerência/chefia, inteirando-se do assunto, verificando a disponibilidade de
atendimento, etc;
• Preencher documentos específicos relacionados aos clientes e fornecedores da Companhia, com posterior envio às
Diretorias, para assinaturas e remessa ao interessado;
• Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL
• Redigir correspondências, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à apreciação dos
responsáveis;
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências, bem como, providenciar assinatura e expedição
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III dos mesmos;
• Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do departamento, selecionando-as e entregando-as aos
responsáveis.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
• Fornecer apoio no recebimento, expedição e elaboração de documentos das áreas administrativas da Empresa;
Manter organizado o arquivo da área, seguindo orientações da chefia; Realizar levantamento de dados e informações
sempre que solicitado;
• Controlar e atualizar prontuários de Estagiários e Aprendizes; Auxiliar na análise de currículos de estagiários e
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III aprendizes; Auxiliar na condução de entrevistas com estagiários e aprendizes; Verificar o resultado do processo seletivo
de estagiários e aprendizes;
• Efetuar levantamentos diversos da área, sempre que solicitados pela Chefia;Exercer todas as atividades abaixo do
Nível III
• Receber malas diretas e correspondências destinas ao setor, fazendo sua distribuição interna;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV - LOTAÇÃO: DEPAR/AGAVA - GRANELEIRO DE AVARÉ
•Executar tarefas de apoio como, controle de expedientes administrativos, agenda do gerente, redação de
correspondências, organização de documentos, recepção de pessoas, atendimento e filtragem de ligações; Redigir e
digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à apreciação dos
responsáveis;
•Analisar e preparar despachos nos expedientes administrativos, colher as respectivas assinaturas e providenciar a
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV
expedição dos mesmos;
•Controlar e analisar o estoque de materiais utilizados pelo Departamento/Seções, providenciando a reposição, quando
necessário;
•Preencher documentos específicos relacionados aos clientes do DEPAR, com posterior envio às Diretorias, para
assinaturas e remessa ao interessado;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV - LOTAÇÃO: DEINT/SAEXI - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DOS ENTREPOSTOS DO INTERIOR
• Verificar quanto à existência de débitos em nome de autorizatário e ex-autorizatário (AU) e dos permissionários
(TPRU's) para cadastro de AU; Auxílio para comunicação à SECOB sobre inclusão ou exclusão do autorizatário no
Sistema informatizado; Auxílio nas análise dos documentos necessários para os pedidos de Alterações Cadastrais,
interrupção temporária, remanejamento, devolução e abandono de áreas, com posterior elaborações de pareceres
necessários ao deferimento processual pela gerência do DEINT;
• Auxíliar nas análises de documentos registrados junto aos órgãos competentes (JUCESP e FAZENDA) dos pedidos de
Alterações Cadastrais, remanejamento, devolução e abandono de áreas, com posterior elaborações de pareceres para
assinaturas dos TPRU's pelas diretorias da CEAGESP;Auxílio nas análise dos documentos cadastrais registrados nos
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV órgãos competentes provenientes de atribuição de áreas advindas de processos licitatórios, com elaboração de
pareceres para assinaturas dos TPRU's, por parte das diretorias da CEAGESP; Auxílio nas solicitações feitas pelas
Unidades para inclusão e/ou exclusão de AU - Autorização de Uso das áreas vagas no sistema informatizado. Auxílio no
cadastro ou cancelamento das AU's no sistema informatizado
• Elaborar ACF's – Autorização para Comunicação Fiscal; Elaborações de pareceres à SECOB sobre cancelamento de
permissionário por inadimplência, desistência, abandono de área e/ou por infração aos Normativos da empresa;
• Auxíliar na elaboração de pareceres das diversas solicitações recebidas das Unidades; Auxílio na abertura de
Processos Licitatórios para atribuição de áreas vagas; Auxílio na elaboração do termo de acordo para pagamento de
dívida com terceiros; Auxílio no encerramento do processo com respectivo termo de retirada de queixa;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV - LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondência, bem como, providenciar assinaturas e expedição
dos mesmos.
• Organizar de visitas técnicas; Atendimento no plantão para liberação de carrinhos e mercadorias apreendidas
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV
• Auxiliar no levantamento de dados informativos referentes as atividades desenvolvidas, fornecendo informação para
elaboração de relatório Gerencial anual e para o sistema de informação Gerencial.
• Fazer cotações e elaborar SAC e SAL; Elaborar GRU.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV - LOTAÇÃO: DEPEC/SEGOP - SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV • Realizar controle e conferência escala mensal dos funcionários operacionais da Seção de acordo com planejamento da

Chefia e auxiliar na previsão e revezamentos de horas extras dos funcionários, de acordo com dias e horários das
portarias do ETSP.
• Elaborar as planilhas e gráficos de controle de entrada de veículos carregados;
• Efetuar o controle de resíduos nas portarias
• Efetuar registro dos Relatórios mensais das Notificações de Irregularidade (OM-N-012) portarias e elaborar relatórios
e Ocorrências apontados pelo Aplicativo da Portaria.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPAR/AGPAL - GRANELEIRO DE PALMITAL
• Elaborar e redigir contratos com depositantes e contratos de ARE das unidades pertencentes a regional (AGPAL), ex:
contrato de produtores rurais e empresas (COCAL, OAI), contratos de ARE nas unidades de Assis, Paraguaçu Paulista e
Ourinhos
• Conferir e controlar lançamentos de entradas e saídas de notas no Saagra e mercadorias em estoque nos Graneleiros
e Silo;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
• Emitir relatórios gerenciais, comunicações internas (CI) e externas (cartas e comunicados);
• Acompanhar os contratos com terceirizados (ex. sindicato FETRAMESP, vigilância - LIMPAC e limpeza e conservação PERFECT CLEAN): se as empresas estão cumprindo corretamente o contrato, se os trabalhadores terceirizados estão
cumprindo o serviço, se a empresa terceirizada está pagando os funcionários corretamente em relação a salário, H.E.,
depósito de FGTS, INSS, vale alimentação, fornecimento de EPIs, envio de folhas e cartões de ponto.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTAT - GRANELEIRO DE TATUÍ
• Fazer a conferência de toda a documentação de entrada e saída de mercadorias;
• Acompanhar contratos de depósito;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
• Auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais;
• Prestar atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou por telefone.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPAR/ARPED - ARMAZÉM DE PEDERNEIRAS
• Executar tarefas de apoio administrativo ao Chefe Regional, controle de expedientes administrativos, agenda do
gerente, redação de correspondências, organização de documentos, recepção de pessoas, atendimento e filtragem de
ligações; Responsabilizar-se pela cobrança;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V • Conferir faturas do Sindicato de Trabalhadores avulsos;
• Coletar dados do ponto e fazer conferência das folhas de ponto e de justificativas dos funcionários; Emitir autorização
e fazer apontamento de horas extras; Receber e enviar as ocorrências de ponto;
• Responsabilizar-se pelos livros fiscais e GIA eletrônica - ISS; Emitir títulos; Emitir APD´s;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CEARB - CEASA DE ARAÇATUBA
• Atender ao público externo e interno, via e-mail, telefone e presencial, fornecendo informações e esclarecendo
dúvidas; Redação e digitação de documentos, como correspondências internas e externas, ofícios, comunicados, além
de elaboração de planilhas;
• Emitir credenciais aos permissionários, carregadores autônomos, coletores de varreduras e demais pessoas que
adentram à Unidade; Gestão dos contratos das empresas terceirizadas e supervisão da execução dos referidos serviços,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V junto à Gerência da Unidade;
• Elaborar mensalmente o Boletim de Pagamentos e transmissão das informações à Seção competente (SETES); Enviar
mensalmente os dados do relógio de ponto à SEPES e posterior encaminhamento das folhas de ponto, relatório de
inconsistência, escalas de serviços e eventuais atestados médicos;
• Fazer o controle dos contratos entre Ceagesp e permissionários (TPRUs) e autorizatários (AUs), assim como os
processos de alterações cadastrais e transferências.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CEBAU - CEASA DE BAURU
• Atender ao público externo e interno, via e-mail, telefone e presencial, fornecendo informações e esclarecendo
dúvidas; Redação e digitação de documentos, como correspondências internas e externas, ofícios, comunicados, além
de elaboração de planilhas;
• Emitir credenciais aos permissionários, carregadores autônomos, coletores de varreduras e demais pessoas que
adentram à Unidade; Gestão dos contratos das empresas terceirizadas e supervisão da execução dos referidos serviços,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V junto à Gerência da Unidade;
• Elaborar mensalmente do Boletim de Pagamentos e transmissão das informações à Seção competente (SETES); Envio
mensal dos dados do relógio de ponto à SEPES e posterior encaminhamento das folhas de ponto, relatório de
inconsistência, escalas de serviços e eventuais atestados médicos;
• Controlar contratos entre Ceagesp e permissionários (TPRUs) e autorizatários (AUs), assim como os processos de
alterações cadastrais e transferências.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CEFRA - CEASA DE FRANCA
• Fazer solicitação e cancelamento de AU e confecção, conferência de documentação e controle de vencimentos dos
TPRUs;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V • Verificar débitos e elaborar de interdições e convocações;
• Controlar o Fundo Fixo com posse do cartão de débito;
• Fiscalizar os contratos terceirizados com confecção das APDCs;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CEPRE - CEASA DE PRESIDENTE PRUDENTE
• Gerir processos de Atribuição de Área (Licitação), Alteração Cadastral, Remanejamentos, Permutas e Cancelamentos;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
Formalização dos contratos de TPRU (Licitação e outros) ;Cálculos dos valores devidos referentes aos processos acima

citados e emissão das taxas através de GRU Formação do quadro de áreas vagas; Acompanhamento do processo
licitatório de atribuição de áreas vagas; Expedição de documentos e protocolos referente aos contratos (TPRU);
Acompanhamento e fiscalização das Autorizações de Uso; Emissão de notificação aos permissionários, quando
necessário.
• Controlar contratos de terceirizados; Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços terceirizados;
Controle da documentação de exigência legal dos contratos (Certidões Negativas de Débitos e demais documentos);
Controle dos documentos referentes aos funcionários terceirizados (Prontuário, Folhas de Ponto, comprovante de
pagamento de salários e benefícios);Confecção das Autorizações de Pagamentos de Despesa de Contratos
(APDC);Coleta de orçamentos para formação de preços dos processos licitatórios dos serviços informados acima.
• Controlar requisitos legais para funcionamento do Entreposto (Alvarás, AVCB e etc.)
• Acompanhar e fiscalizar as Autorizações de Uso; Realizar controle de receitas extras, conferência e emissão de GRU
das mesmas; Atendimento à clientes que não receberam pela venda a permissionários da CEAGESP, formalizando
Termo de Queixa. Convocação e acompanhamento até encerramento.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CESJC - CEASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Redigir correspondências, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à apreciação dos
responsáveis. Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências, bem como, providenciar assinatura e
expedição dos mesmos. Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos. Atender e efetuar
ligações telefônicas, prestando e obtendo informações.
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências da unidade, selecionando-as e entregando-as aos
responsáveis. Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências do Setor. Controlar o
estoque de materiais utilizados pela Seção, providenciando a reposição, quando necessário. Marcar e convocar
reuniões, conforme instruções recebidas.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V • Manter contatos com as diversas unidades da empresa, solicitando e prestando informações sobre assuntos diversos.
Controlar e monitorar o inventário patrimonial da unidade. Organização de visitas técnicas. Solicitar numerário para
reposição do fundo fixo da unidade. Conferir prestação de contas de viagens. Controlar débitos automáticos (água,
energia e telefone). Dar baixa de fornecedores, impostos através do Sistema utilizado pela empresa. Enviar e-mail no
final de mês para solicitação e reposição de fundo fixo da unidade. Receber uma vez por semana o malote da Matriz,
onde são verificados os documentos.
• Manter controle atualizado sobre os bens patrimoniais da unidade. Verificar aplicação da legislação em rotinas de
controle patrimonial. Interagir com departamentos, seções e unidades, buscando destinação de bens, estado de
conservação, etc.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CESJR - CEASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
• Lançar os dados das NFs nos livros de entrada, saída e ICMS; Lançar o resumo das NFs no arquivo GIA.
• Lançar baixas recebidas e acompanhamento das GRUs vencidas e posterior confecção de CI de proibição de entrada
antecipada à portaria e fiscalização; Confecção de GRUs referentes às taxas de alterações cadastrais eventuais.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
• Fazer atualizações (inclusões e exclusões de equipamentos) de HP’s individuais em planilha geral e em planilha de
“alterações” quando houver que são enviadas por e-mail junto com o gerencial e cobranças avulsas.
• Confeccionar TPRUs.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: PRESD/CODIN - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA
• Elaborar o RAINT trimestral com base no SIG mensal dos auditores;
• Cadastrar e atualizar as sindicâncias e processos administrativos disciplinares no sistema CGU-PAD;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V • Realizar o plano de providência permanente da CGU por meio do Sistema Monitor; Auxiliar na elaboração do PAINT;
• Emitir mensalmente arquivos de diárias e passagens, licitações, contratos e convênios pelo sistema COMPIERI para
envio ao portal da transparência da CGU/Governo Federal.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DIAFI/DEARH -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
• Verificar semanalmente as caixas FALE COM RH. Analisar o conteúdo e redigir respostas e submeter à apreciação com
a gerência e chefias;
• Responsabilizar pelas planilhas de controle financeiro (APDC e APD). Preparando relatório do qual será enviado ao
Departamento financeiro.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
• Participar da reunião de Chefias, juntamente com a Gerente do Departamento, para anotações ocasionais aos
assuntos relativas ao Departamento do RH.
• Controlar entrada e saída de prontuários na ocasião de solicitação pela gerência do RH ou diretor responsável, junto
com a SEPES.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: PRESD/DEJUR -DEPARTAMENTO JURIDICO
• Recepcionar profissionais internos e externos que compareçam ao DEJUR para reuniões e/ou visitas;
• Controlar agenda da gerência;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V • Agendar serviços postais e carro oficial para os advogados;
• Assistir a Gerência quanto a documentação administrativa;
• Emitir guias trabalhistas.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DIOPE/DEPEC -DEPARTAMENTO DE ENTREPOSTO DA CAPITAL
• Desenvolver os serviços de rotina de escritório em geral, controles, cobranças, arquivos, despachos, emissão de
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V comunicados: redação, digitação, reprodução dos internos e externos encaminhados aos DEPEC, destinação de
documentos que tramitam entre DEPEC, SAEXE, SECME, SESAR, SESEG e SEGOP, organizar e manter atualizados os

arquivos de documentos e correspondências do Departamento;
• Atender as entidades representativas SINDICAR, SINCAESP, APESP, ACAPESP, SINCOMAT e SIMCONFLORES;
• Providenciar o pagamento de compras efetuadas pelo seu setor, bem como solicitar adiantamento para despesas de
viagem, preparando os respectivos relatórios de despesas efetuadas para prestação de contas, solicitando
adiantamentos para as despesas de viagens, preparando os respectivos relatórios de despesas efetuadas para
prestação de contas;
• Auxiliar a Gerência do DEPEC, na formulação de manifestações e respostas aos questionamentos dos Órgãos
controladores interno/externo.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DIAFI/DETIN -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• Redigir correspondências e desenvolvimento de textos, preparação de minutas para apreciação dos responsáveis e
demais rotinas administrativas do Departamento de Tecnologia da Informação, tais como controle de vigência de
licenças, aplicativos e secretaria do Comitê Executivo de TI;
• Auxiliar em reuniões e elaboração do respectivo relatório;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
• Auxiliar ao Técnico Administrativo VII na gestão administrativa dos Contratos de Soluções de Tecnologia da
Informação;
• Auxiliar na formulação de manifestações e respostas aos questionamentos da Auditoria Interna e órgãos
controladores - CGU e TCU relativas à área de Tecnologia da Informação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE -SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Orientar permissionários sobre leis fiscais e atuárias do município de SP e suas atualizações
• Atender e prestar informações aos oficiais de justiça e demais agentes do ministério público e federal sobre
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V permissionários e clientes do Entreposto da Capital
• Verificar dívidas com terceiros e realizar cálculos para parcelamento de taxas nos PAC
• Ser preposto da Ceagesp nas audiências cíveis e trabalhistas.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE -SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Recuperar prontuários deteriorados nas enchentes e vandalismo do departamento;
• Elaborar termo de acordo para pagamento de dívidas, encerrar o processo com respectivo termo e retirada de queixa
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V assinada pelo credor emitindo atestados e dividas com terceiros;
• Auxiliar na confecção de relatórios e outros serviços da área do DEPEC;
• Montar e escanear arquivos e prontuários permissionários e carregadores.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXI -SEÇÃO SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DOS ENTREPOSTOS DO INTERIOR
• Realizar atendimento referente às solicitações feitas pelas Unidades para inclusão e/ou exclusão de AU - Autorização
de Uso das áreas vagas no sistema informatizado. Cadastrar ou cancelar AU's no sistema informatizado;
• Verificar quanto à existência de débitos em nome de autorizatário e ex-autorizatário (AU) e dos permissionários
(TPRU's) para cadastro de AU;
• Analisar os documentos necessários para os pedidos de Alterações Cadastrais, interrupção temporária,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
remanejamento, devolução e abandono de áreas, com posterior elaborações de pareceres necessários ao deferimento
processual pela gerência do DEINT;
• Analisar documentos registrados junto aos órgãos competentes (JUCESP e FAZENDA) dos pedidos de Alterações
cadastrais, remanejamento, devolução e abandono de áreas permutas, remanejamento e ampliação de áreas, com
posterior elaborações de pareceres para assinaturas dos TPRU's pelas diretorias da CEAGESP.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DELCO/SEANC -SEÇÃO DE ANÁLISE DE CUSTOS
• Conferir documentos para abertura e/ou autuação transformando-os num processo ou encartando-os em processo já
existente no arquivo da CEAGESP, incluindo e/ou atualizando dados nas planilhas eletrônicas de controle e no sistema
informatizado de controle de processos (Compieri), efetuando também a retirada e/ou guarda dos processos do
arquivo ativo e do arquivo permanente (3º andar Edsed III e Edsed II – Oga);
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V • Acompanhar a tramitação dos processos sem autuação através do recebimento do formulário trânsito de processo,
atualizando dados nas fichas de controle e no sistema de controle informatizado de processos (Compieri);
• Atender às requisições de processo solicitados pelas diversas áreas da Companhia, com autuação da solicitação e
folha de processo de encaminhamento e execução dos procedimentos comuns à atuação de processos;
• Realizar a cobrança dos processos, que estiverem em circulação e não forem devolvidos dentro do prazo.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DECAL/SECAC - SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL
• Redigir documentos como C.I's, Folhas de Processos, Cartas e correspondências eletrônicas, desenvolvendo textos,
preparando minutas e submetendo-as à apreciação dos responsáveis;
• Auxiliar na gestão dos contratos administrativos;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V • Executar atividades de apoio administrativo no âmbito da área comercial, envolvendo o atendimento dos clientes,
agilizando e controlando a demanda de trabalho;
• Posicionar os clientes em pré e pós contrato sobre o andamento dos atos administrativos, bem como formular
feedback dos contratos firmados.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEFIC/SECOB -SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA
• Realizar o controle dos permissionários inadimplentes
• Controlar e efetuar o fechamento mensal da Conta "Jurídico"
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
• Realizar a importação do faturamento da Armazenagem no sistema de contas a receber
• Efetuar baixas de boletos, manuais e automáticas, nos sistemas de contas a receber e sistema bancário;

TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Fazer a valorização e análise de arquivo eletrônico para encaminhamento a CONAB/PROHORT em atendimento ao
convênio celebrado entre as instituições.
• Elaborar as “dicas da Semana” com as ofertas semanais, dicas de consumo e produtos que devem ser evitados em
razão de problemas climáticos e/ou sazonais; Elaboração da tabela que controla os preços do varejão. Pesquisa,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
ponderações e diversos cálculos de perdas e margem de lucratividade;
• Atualizar e controlar o mailing com mais de 2000 clientes cadastrados para receber a cotação diária de preços;
• Prestar atendimento a produtores, permissionários, imprensa e consumidores a respeito dos preços dos produtos
comercializados na CEAGESP.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEFIC/SEFIP - SEÇÃO FISCAL E PATRIMONIAL
• Conferir os lançamentos de documentos fiscais no sistema ERP (datas, modelos, séries, tipos de documentos fiscais,
validação de impostos destacados, registro em livros, etc.);
• Analisar as notas fiscais recebidas referente à compra de bens e mercadorias, assim como, a contratação de serviços
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V de terceiros, tocante a retenção de impostos;
• Apurar INSS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL (retidos na fonte) através de ERP;
• Fazer conciliação dos valores adquiridos, baixados, depreciados e seus saldos anteriores e atuais nas bases Fiscal e
Societária com as informações contidas nos razões contábeis;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPAR/SEOPS - SEÇÃO OPERACIONAL REGIONAL SUL
• Executar tarefas de suporte ao DEPAR (gerência e seções) e também as Unidades da Rede Armazenadora; Marcar e
convocar reuniões, conforme instruções recebidas pela Gerência; Registrar o recebimento/expedição de documentos
encaminhados pelos e para os órgãos internos, clientes e outros, organização de documentos, recepção de pessoas que
procuram a gerência/chefia, inteirando-se do assunto, verificando a disponibilidade de atendimento, atendimento e
filtragem de ligações; Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e
demais correspondências, submetendo-as à apreciação dos responsáveis, bem como, providenciar assinatura e
expedição dos mesmos;
• Analisar e preparar despachos nos expedientes administrativos, colher as respectivas assinaturas e providenciar a
expedição dos mesmos; Encaminhar correspondência aos clientes, solicitando manifestação no interesse na renovação
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
de contrato, com posterior elaboração e encaminhamento de PRD’s; Preparar documentação necessária para abertura
de processo licitatório, com elaboração de PRD, de assuntos relacionados ao departamento, bem como realizar
pesquisa de mercado;
• Preencher documentos específicos relacionados aos clientes do DEPAR, com posterior envio às Diretorias, para
assinaturas e remessa ao interessado; Receber das Unidades as SAC’s, SAU’S e Notas Fiscais dos serviços/compras
efetuados, através de liberações e providenciar o encaminhamento para pagamento;
• Providenciar relatórios, gráficos, demonstrativos de resultados de trabalho, planejamento e orçamento anual do
DEPAR, para que sejam utilizados na elaboração do Relatório de Gestão do DEPAR e/ou trabalhos que são
constantemente apresentados para Diretoria/Presidência/ Conselho de Administração.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEARH/SESMT - SEÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
• Providenciar as medidas administrativas e controlar a realização de exames médicos pré-admissionais, periódicos,
demissionais, nos prazos legais em empregados, solicitando autorizações de Planos de Saúde quando necessário para a
realização de exames complementares, quando necessário e o cadastro no sistema StarSoft para alimentação do esocial.
• Cadastrar todos os atestados médicos de funcionários da CEAGESP de mais de um dia ou período parcial em planilha
de controle de absenteísmo e no sistema da StarSoft para abono pelo médico do trabalho das faltas ao trabalho e
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
abono no sistema de folha de pagamento.
• Providenciar as medidas administrativas necessárias para a gestão e pagamento serviços prestados nos contratos sob
gestão da SESMT (Serviço de Bombeiro Civil, Serviço de Ambulância, Serviço de Manutenção de Extintores de Incêndio,
Serviço de Limpeza e desinfecção de caixas d’água, Compras de Equipamentos de Segurança).
• Coordenar o processo administrativo para as compras necessárias de equipamentos de segurança e equipamentos de
combate a incêndios necessários nas Unidades Armazenadoras, Entrepostos do Interior e ETSP.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
• Fazer a autogestão dos Estagiários – recrutamento, entrevistas, aplicar prova para os candidatos selecionados,
elaborar o acordo de cooperação e contrato do candidato aprovado, providenciar folha de ponto, realizar o cálculo da
folha de pagamento e rescisão.
• Realizar todos os procedimentos necessários para a elaboração e execução do concurso público, sob supervisão dos
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
níveis superiores.
• Realizar todos os procedimentos necessários para a elaboração e execução do processo seletivo interno, sob
supervisão dos níveis superiores.
• Auxiliar na elaboração e execução de eventos diversos na empresa.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEARH/SEPES - SEÇÃO DE PESSOAL
• Realizar o apontamento de faltas/justificativas e atrasos, integrando as informações para cálculo da folha de
pagamento;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
• Efetuar e conferir os lançamentos para elaboração da folha de pagamento.
• Fazer controle da Manutenção Relógio de Ponto: Troca de bobina, transferências de funcionários, coleta de

marcações, atualização de comandos, horários etc.
• Fazer planilha de custos com funcionários.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: PRESD/CODCO - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
• Auxiliar no preparo de pautas, apuração de informações, realização de reportagens, edição de matérias e criação de
release para uso em comunicação interna e externa.
• Auxiliar na supervisão e orientação de estagiários na formação de comunicação social para desenvolvimento das
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
atividades no setor.
• Fazer a recepção e acompanhamento de visitantes, mídia em geral e outros públicos.
• Auxiliar na preparação de eventos internos e externos.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPAR/AGARA - ARMAZÉM SILO GRANELEIRO DE ARARAQUARA
• Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à
apreciação dos responsáveis;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do armazém, selecionando-as e entregando-as aos
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI responsáveis;
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências da unidade;
• Preencher documentos específicos relacionados a unidade, com posterior envio a Chefia Regional, para assinaturas e
remessa ao interessado;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPAR/AGAVA - GRANELEIRO DE AVARÉ
• Supervisionar as atividades atribuídas aos funcionários da área administrativa e cumprimento das normas;
• Representar a empresa perante órgãos públicos, depositantes, fornecedores etc., tanto presencial como através de
ofícios, bem como, ser o interlocutor da Unidade com a regional e a matriz;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI • Acompanhar as despesas fixas e periódicas, elaborando SAC’s e SAU’s desde o âmbito orçamentário até o pagamento,
assim como o uso da verba de fundo fixo e as contratações de mão de obra pelo SINDICATO;
• Auxiliar na elaboração do planejamento anual de despesas e receitas, acompanhando-os mensalmente, zelar pelo
cumprimento dos contratos agropecuários, de terceirizados e de reserva de espaço.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTAT - GRANELEIRO DE TATUÍ
• Fazer a supervisão das atividades da equipe administrativa de trabalho, coordenando e orientando quando
necessário;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI • Acompanhar contratos de depósito;
• Auxiliar na elaboração do planejamento anual de despesas e receitas;
• Executar tarefas de apoio ao supervisor.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPAR/ASFER - ARMAZÉM SILO DE FERNANDÓPOLIS
• Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à
apreciação dos responsáveis;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do armazém, selecionando-as e entregando-as aos
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI responsáveis;
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências da unidade;
• Preencher documentos específicos relacionados a unidade, com posterior envio a Chefia Regional, para assinaturas e
remessa ao interessado;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Atender à 4.000 carregadores e renovação de 320 carregadores mensalmente;
• Fazer cancelamento de carregadores com carteirinha vencida;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI
• Liberar carrinhos apreendidos no Entreposto;
• Fazer despacho de cartas de iniciantes solicitadas pelo Sindicar (Sindicato dos carregadores)
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DELCO/SECOM - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
• Fazer a compra de materiais solicitados via SAC (solicitação e autorização de compras) ou para reposição de estoque
por meio de SRE (solicitação de reposição de estoque), através de cotação eletrônica (Comprasnet) e ou pesquisa de
mercado;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI • Efetuar o cadastro e acompanhamento, adjudicação ou cancelamento da cotação eletrônica no Comprasnet;
• Elaborar pesquisa de preços para Ata de Registro de Preços com termo de referência;
• Efetuar diversos lançamentos no sistema Starsoft como nota fiscal de entrada, saída e de serviço, quando adquirido
pela Secom, cadastro de fornecedores, itens e outros;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DIOPE/SECQH - SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA
•Realizar o levantamento dos pesquisadores que trabalham com cada fruta e hortaliça, possíveis parceiros dos
trabalhos desenvolvidos na SECQH e interessados nos seus resultados;
• Efetuar a manutenção de um banco de endereços de atacadistas, associações de produtores, técnicos, prefeituras,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI órgãos de assistência técnica e de pesquisa;
• Realizar a manutenção e organização das informações recebidas da SEDES de volume de entrada e cotação de preços;
• Fazer a divulgação e remessa das publicações e artigos da SECQH aos interessados - universidades, institutos de
pesquisa, assistência técnica, associações de produtores, do atacado, varejo e serviço de alimentação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Elaborar e atualizar os cálculos do índice CEAGESP;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI
• Fazer análise dos preços pesquisados para suporte às entrevistas e estudos divulgados pela SEDES.

• Elaborar as tendências semanais para o blog da CEAGESP;
• Fazer a atualização da cotação de preços na home page da CEAGESP; Atualização das classificações, embalagens e
cadastro de produtos no módulo da cotação de preços;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL
• Conferir e auxiliar o Gestor Técnico nas notas fiscais de contrato terceirizado de segurança orgânica;
• Arquivar e controlar os documentos e produtos referentes ao PCE (Produtos Controlados pelo Exército);
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI
• Conferir, controlar e arquivar os alvarás de funcionamento expedidos pela Polícia Federal, Polícia Civil e Exército;
• Controlar e guardar os livros de armas e munições.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEFIC/SETES - SEÇÃO DE TESOURARIA
• Baixar Autorizações de Pagamentos Diversos (Fornecedores, Colaboradores, Impostos, montando os respectivos
Borderôs de Pagamentos, no sistema STARSOFT;
• Acessar os Bancos onde a empresa possui Conta, para efetuar os pagamentos;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI
• Fazer remessa de arquivos bancários (Folha de Pagamento , Férias , GPS e outros) e Conciliação Bancária (Banco Brasil,
Santander , C.E.F.);
• Realizar serviços bancários diversos e controlar documentos de regularização bancária (procurações).
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEARH/SEPES - SEÇÃO DE PESSOAL
• Fazer cálculos e fechamento da Folha de Pagamento;
• Realizar os procedimentos requeridos para contabilização de Folha de Pagamento;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI
• Gerar o arquivo no sistema, e solicitar de pagamento junto ao financeiro - INSS;
• Gerar o arquivo no sistema e validar no sistema Sefip, solicitação de pagamento junto ao financeiro - FGTS.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAS
• Realizar atividades relativas ao treinamento e desenvolvimento de pessoal, levantando a necessidades junto às
demais áreas da empresa, organizando e realizando cursos, palestras e treinamentos e avaliando os resultados;
• Realizar a inscrição de participantes em cursos externos, tomando as providências relacionadas com datas,
transporte, despesas e fornecendo as informações necessárias aos participantes;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI • Desenvolver atividades referentes à logística e apoio à realização de campanhas, ações e eventos internos e externos;
• Preparar materiais de apoio aos treinamentos, como lista de presença, certificado, avaliação, apostila, convocação,
convites etc e organizar o local dos treinamentos, preparando todos os recursos necessários para os instrutores e
treinandos; Realizar a integração de funcionários, estagiários e aprendizes por meio de eventos promovidos pela
CEAGESP.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: PRESD/CODSU - COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE
• Colaborar na criação e gestão do plano de sustentabilidade;
• Desenvolver, em conjunto com a CODCO, material de divulgação; das ações da área e de conscientização ambiental,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII tanto para materiais impressos como conteúdo para portal, intranet e mídias sociais;
• Coletar dados para área de assessoria de imprensa;
• Fazer Interface com consultorias especializadas e Instituições parceiras.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Atender aos permissionários e produtores rurais que não recebem pela venda a outros permissionários da CEAGESP e
registrar a reclamação de dívida através de “Termo de Queixa”; Montar o processo para acompanhamento, convocando
a parte devedora, realizando reunião entre as partes e encerrar o processo com o respectivo termo de retirada de
queixa assinado pelo credor.
• Elaborar tabelas de valores atualizadas anualmente referentes a Tarifas Administrativas e Autorizações de Uso (AU)
submetendo-as à aprovação da Diretoria através de PRD; Elaborar e acompanhar orçamento de receitas, despesas,
contratos, investimento e manutenção do DEPEC; Elaborar planilhas e conferir cálculos das repactuações dos contratos
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII de empresas terceirizadas que prestam serviços ao DEPEC
• Efetuar cálculos dos valores devidos pelos clientes nos processos de transferência, alteração cadastral, atribuição de
área; Efetuar levantamento de dados informativos referentes às atividades desenvolvidas nas seções do DEPEC, a fim
de fornecer informações para elaboração de Relatório Gerencial Anual.
• Lançar mensalmente no sistema Compiere os valores de “Cobranças Avulsas” e “Multas Operacionais” para cobrança
aos respectivos permissionários; Realizar o controle do recebimento de todas as cobranças “simples” emitidas pelas
seções do DEPEC, através do sistema SIAFI/SISGRU; Realizar o controle de receitas extras, elaborando planilhas
contendo todos os valores recebidos referentes a cobranças extras do DEPEC.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Responsabilizar-se pelo almoxarifado de materiais de escritório existente no setor, fazendo controle do estoque,
requisições e distribuição aos funcionários;
• Elaborar e digitar os ofícios para assinatura do Gerente do Departamento, bem como envelopar e enviar ao
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII
destinatário. Elaborar despachos em expedientes que serão assinados pela Chefia imediata;
•Elaborar e digitar Comunicados que serão distribuídos no ETSP, bem como xerocar e recortar;
•Receber todos os documentos encaminhados ao Departamento e encaminhar para os setores pertinentes ao assunto.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DECAL/SECAC - SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL
• Planejar, analisar e supervisionar a rotina do departamento de vendas, coletar indicadores do mercado e atender
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII clientes pré e pós-venda;
• Acompanhar e identificar novos mercados consumidores;

• Elaborar planos estratégicos para introdução de novos produtos/serviços;
• Executar, acompanhar e fiscalizar os Contratos de Serviços de Mão de Obra Terceirizada e outros contratos de gestão
da Seção;
• Ter experiência nas rotinas de Chefia.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DIOPE/SECQH - SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA
• Efetuar relatórios gerenciais solicitados pela diretoria;
• Substituir a chefia na sua ausência - reuniões de diretoria e férias;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII
• Desenvolver estudos de caracterização de perfis de comercialização, do comerciante, por produto, por origem;
• Elaborar artigos para publicação na mídia dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela SECQH.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Consolidar balanço mensal dos volumes e fluxos financeiros da comercialização da capital e unidades do interior;
• Elaborar e analisar o calendário de sazonalidades dos produtos comercializados;
• Orçar e desenvolver análises estatísticas para diversos órgãos públicos e privados como bancos rurais, produtores,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII universidades, órgãos de imprensa, governamentais, consultorias, entre outros;
• Elaborar e analisar os rankings de comercialização por permissionários, produtos, estados, países, municípios por
volume e fluxo financeiro; Elaboração das séries históricas dos produtos comercializados no entreposto da capital com
quantidade e preços médios mensais;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEINT/SEDPI - SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DOS ENTREPOSTOS DO INTERIOR
• Elaborar o mapa de despesas para Rateios que comporão o faturamento mensal de todos os Entrepostos do Interior;
Acompanhamento e conferência de todos os valores que compõem o faturamento Mensal; Elaboração mensal do mapa
de identificação dos índices de ocupação das Unidades (TPRU e AU);Elaboração mensal e acompanhamento da
evolução do Resultado Operacional Contábil e Resultado Operacional Gerencial – Total e por Unidades; Estudos e
formação de preços para lances mínimos em processos licitatórios de áreas vagas; Estudos e formação de preços para
cessão de área em Regime de Autorização de Uso;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII • Alterar as Médias Ponderadas, que definem o valor a ser rateado para cada permissionário, de acordo com as
orientações fornecidas pela SECOB;
• Fazer a emissão de Notas Fiscais de Saídas emitidas em todos os Entrepostos do Interior; Inclusão de todas as Notas
Fiscais de Entrada recebidas nos Entrepostos do Interior, que são emitidas pela Matriz;
• Participar na elaboração do Relatório de Gestão do DEINT; Participar na elaboração da Previsão Orçamentária do
DEINT; Participar em reuniões diversas; Participação na elaboração do respostas à Auditoria Interna; Participação na
elaboração de respostas aos questionamentos da CGC e TCU;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEFIC/SECGE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
• Elaborar controles administrativos relativos à sua área de atuação.
• Desempenhar análise e controle das operações contábeis.
• Verificar a evolução e disposição de valores por meio de habilidade com cálculos.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII
• Fazer análise de balancete (contas patrimoniais e de resultado).
Promover mudanças significativas para melhorar os processos da organização e criar valor adicional para as partes
interessadas.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII- LOTAÇÃO: DEARH/SEPES - SEÇÃO DE PESSOAL
• Supervisionar e executar, quando necessário, as atividades necessárias para garantir a manutenção dos benefícios
concedidos pela Empresa.
• Acompanhar o processo de demissão a partir da comunicação direta à finalização do processo de homologação;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII
• Controlar prazos e envio de arquivos específicos aos órgãos de controle, bem como, assegurar o lançamento de
informações pertinentes;
• Representar a Empresa, na qualidade de Preposto.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS (CARGOS E SALÁRIOS)
• Realizar processos de admissões/demissões e movimentações, documentos e sistema; Analisar e calcular pedidos de
diferenças salariais/gratificação de função e substituição de férias;
• Realizar todos os procedimentos necessários para a elaboração e execução do processo seletivo interno e concurso
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII público, sob supervisão;
• Fazer gestão dos contratos da área em conjunto com a chefia;
• Acompanhar e auxiliar nas demais atividades da área, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento e
melhoria do Sistema.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS (DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS)
• Elaborar e analisar o quadro de dimensionamento da CEAGESP, em conjunto com a chefia;
• Fazer gestão dos contratos da área, em conjunto com a chefia;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII
• Elaborar e executar avaliação de desempenho, em conjunto com a chefia;
• Analisar reenquadramento para elaboração do quadro de vagas em processo seletivo interno.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS (SERVIÇO SOCIAL)
• Executar os serviços necessários para garantir a manutenção da assistência odontológica aos funcionários e
dependentes: conferência de orçamentos, pagamento aos prestadores dos serviços, rateios, etc;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII
• Executar os serviços de manutenção da assistência médico-hospitalar: manutenção de cadastro (inclusão, exclusão,
transferências, etc), conferir e providenciar pagamento do faturamento, rateios, confeccionar processo de continuidade

de assistência médica para aposentados e demitidos, etc;
• Fazer e conferir lançamentos de débitos e reembolsos na folha de pagamento referentes ao plano de saúde e
odontológico emitindo relatórios;
• Fazer atendimento telefônico e presencial de funcionários e dependentes para tratar de assuntos diversos ligados à
assistência médica.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: PRESD/CODGO - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
• Acompanhar e analisar a Lei de Acesso à Informação e a Transparência no Portal da CEAGESP;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
• Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Ordinária Anual;
VIII
• Acompanhar o Planejamento Estratégico da Companhia e moderador de reuniões;
• Realizar eventos nacionais e internacionais.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DIAFI/DETIN – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• Gestão Administrativa e Supervisão dos Contratos de Soluções de TI, respeitando o Normativo Interno, a Instrução
Normativa SLTI/MPOG 04/2014 e Resoluções de órgãos controladores ou Superiores;
• Supervisionar e orientar aos técnicos dos níveis inferiores na operação de rotinas e procedimentos do Departamento
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
de Tecnologia da Informação;
VIII
• Participação em Comissões Fiscalizadoras de elaboração do PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação e de Implantação de Sistemas;
• Elaboração de minutas e acompanhamento de Normas Internas relacionadas aos Contratos de Soluções de TI, bem
como respostas aos questionamentos de órgãos controladores e de governança de TI.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DELCO/SEAGE - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE A GESTÃO DE CONTRATOS
• Efetuar a entrada de Processos, fazendo triagem das prioridades; e elaborar e controlar mensalmente Denúncia de
vigência Contratual com antecedência de 06 (seis) meses de todos os Instrumentos Contratuais vigentes;
• Efetuar as publicações dos Instrumentos Contratuais no Diário Oficial da União; e controle do faturamento e
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
pagamentos com o perfil de Gerenciador e Suplência da Gestão Técnica do Contrato de veiculação de Matérias para
VIII
publicidade Legal;
• Atuar como membro da Comissão de Registro cadastral, na análise dos documentos, planilhas e demais documentos
de acordo com a legislação, orientando e assistindo o requerente do Registro;
• Realizar estudos e levantamentos diversos solicitados pela Auditoria Interna e órgãos de Controle;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DELCO/SEANC - SEÇÃO DE ANÁLISE DE CUSTOS
• Fazer a montagem, autuação, tramitação e guarda de processos de trânsito restrito, garantindo a tramitação e guarda
sob sigilo;
• Controlar os bens patrimoniais da Seção, movimentação dos bens por empréstimo, transferência definitiva ou para
reparos, mantendo atualizado o registro dos bens patrimoniais;
• Elaborar planilha de custos para formação dos processos licitatórios e contratações emergenciais da CEAGESP, que
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
envolvam mão de obra residente, com base na Instrução Normativa nº 05/2017 e de acordo com a legislação
VIII
trabalhista e tributária aplicáveis;
• Analisar e conferir planilhas de preços apresentadas no curso de processos licitatórios, repactuações, renovações e/ou
aditamentos contratuais, com ou sem reajustes de preços, relativas aos contratos de serviços firmados pela CEAGESP,
que envolvam, ou não, mão de obra residente; com base no edital de licitações demandante, nos termos contratuais e
na Instrução Normativa nº 05/2017 SEGES/MP, bem como de acordo com a legislação trabalhista e tributária aplicáveis;
Ter experiência nas rotinas de Chefia.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DIOPE/SECQH - SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA
• Gerir tecnicamente o projeto, incluindo acompanhar, dar apoio em todas as atividades desenvolvidas em relação ao
projeto;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
• Elaborar relatórios técnicos de acordo com o andamento do projeto;
VIII
• Criar imagens para utilização nos materiais técnicos e de treinamento utilizados desenvolvidos pela SECQH;
• Desenvolver estudos de caracterização e diferenciação da qualidade dos produtos do mercado.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DECAL/SEGES - SEÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS
• Controlar e distribuir os serviços de Transporte, no sistema DIS/Transporte; e no rateio dos custos relativos aos
serviços. Responsabilizando-se pelo licenciamento, multas, seguros, manutenção e outros serviços referentes à frota.
Ter habilidade analítica para gerenciamento e controle das multas dos carros locados e entender e conhecer o Código
de Trânsito Brasileiro, referente às multas quando não há identificação do infrator sendo o veículo de propriedade de
pessoa jurídica.
• Fazer a gestão técnica de Contratos, no acompanhamento da execução, no controle dos pagamentos e demais
obrigações decorrentes, de:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
o Controle de Frota e atendimento da demanda;
VIII
o Locação de veículos, linha leves
o Locação de veículos pesados e /ou especiais; e no acompanhamento do treinamento dos condutores;
o Serviços Postais/Malotes para Unidades e Empresas com domínio nos aplicativos e gerenciamento do sistema malote
web, postagem eletrônica e manutenção do cadastro corporativo;
o Expediente e Protocolo de documentos internos;
o Sistema de cobranças de pedágios;
o Serviços de Moto frete;

o Serviços de abastecimento e lavagem de veículos;
• Elaborar o Projeto Básico e Termo de Referência para embasar as contratações de veículos, malotes, pedágio, frete e
outros solicitados pela Diretoria.
• Resolver questões documentais (alvarás, desbloqueios, levantamento de pendências extrajudiciais, etc.) junto as
empresas públicas/privadas: CORREIOS, DETRAN, CONCESSIONÁRIAS e outros órgão de fiscalização; dando, se for o
caso, apoio necessário para o Departamento Jurídico da CEAGESP; Ter experiência nas rotinas de Chefia.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DELCO/SELIC - SEÇÃO DE LICITAÇÕES
• Atuar como membro ou como Presidente da Comissão Julgadora nos Procedimentos Licitatórios realizar análise e
julgamento nos processos licitatórios, procedendo à divulgação dos mesmos;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
• Elaborar e/ou revisar atas de sessões de licitação;
VIII
• Elaborar, analisar, revisar e assinar como responsável de Editais de processos para licitação em conformidade com a
Lei 13.303/16 e Lei 10.520/02 e decretos posteriores;
• Atuar como pregoeiro em Pregões Presenciais; Ter experiência nas rotinas de Chefia.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DEPAR/SEOPN - SEÇÃO OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE
• Elaborar e encaminhar solicitações de compras solicitadas pelo Departamento e Unidades Armazenadoras, realizando
pesquisa de preços, bem como, acompanhar a sua tramitação pelos órgãos da empresa;
• Controlar e encaminhar o recebimento e expedição de todas as Notas/Faturas dos Contratos;
Terceirizados/Sindicatos, conferindo-as bem como, responsabilizar-se pela sua tramitação pelos órgãos competente da
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CEAGESP, bem como, pelas chefias Regionais e Gestores;
VIII
• Informar as Unidades a cotação das mercadorias para efeito de taxação e ad-valorem e declaração de seguros;
• Responsabilizar-se pelos procedimentos necessários aos cumprimentos de registros de fiéis depositários, e
regulamentos internos das unidades armazenadoras, junto a JUCESP e também controlar e encaminhar os movimentos
de warrants, recibos depositantes, movimento de mercadorias;

TÉCNICO OPERACIONAL III - LOTAÇÃO: DEPAR/AGAVA - GRANELEIRO DE AVARÉ
• Atuar como auxiliar, na ausência do Operador do Silo, responder pela movimentação e conservação da mercadoria;
• Elaborar relatórios de controle de termometria, de roedores, controle fitossanitário e de temperatura;
TÉCNICO OPERACIONAL III
• Realizar atividades relacionadas a expedição das mercadorias depositadas, fazer a pesagem de caminhão e classificar
a mercadoria;
• Transportar a lenha e abastecer o secador.
TÉCNICO OPERACIONAL III - LOTAÇÃO: DEPEC/SESAR - SEÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E RECICLAGEM
• Fazer vistorias em carretas para carregamento com lixo ou material de reciclagem;
• Elaborar relatório descritivo dos problemas estruturais em sanitários públicos e pavilhões do ETSP;
TÉCNICO OPERACIONAL III
• Efetuar conferência de equipamentos e máquinas das empresas terceirizadas, bem como, controlar a frequência dos
funcionários terceirizados;
• Confeccionar relatórios diários de controle de serviços da empresa contratada;
TÉCNICO OPERACIONAL IV- LOTAÇÃO: DEPAR/AGTUP - GRANELEIRO DE TUPÃ
• Executar as operações físicas e manobras dos circuitos operacionais correspondentes à descarga, carga, carga,
limpeza, secagem, expurgo, transilagem, etc, das mercadorias estocadas;
• Acompanhamento, execução e orientação do tratamento fitossanitário, através da aplicação de inseticidas e
fumigantes utilizados no expurgo e pulverização da massa armazenada e pulverização interna e externa das edificações,
TÉCNICO OPERACIONAL IV
monitorando o risco de infestação de pragas e roedores;
• Amostrar, contar, medir, pesar, separar, verificar teor de umidade e porcentagem de impurezas e outros das
mercadorias que receber e entregar, nos silos ou armazéns, respeitando os padrões de recebimento da CEAGESP.
• Organizar a formação de lastro, visando ao perfeito empilhamento da mercadoria, o melhor aproveitamento do
espaço físico e a perfeita identificação dos lotes.
TÉCNICO OPERACIONAL IV - LOTAÇÃO: DEPEC/SEGOP - SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS
• Efetuar consultas e localização dos permissionários no aplicativo Terminal Portaria;
• Efetuar o preenchimento e controle de ficha de rotulagem - OM-F-084
TÉCNICO OPERACIONAL IV
• Escanear as DANFE’s no Aplicativo da Portaria – Terminal Portaria;
• Efetuar abertura e fechamento dos portões, conforme dias e horários estipulados pela Gerência do ETSP; Preencher o
Termo de Notificação de Irregularidade para mercadorias Sem Nota Fiscal.
TÉCNICO OPERACIONAL IV - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAC - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL
• Executar atividades de manutenção civil, abrangendo: hidráulica, pintura, alvenaria, carpintaria, revestimento,
coberturas e todos os outros correlatos à área de manutenção civil conforme orientação recebida
TÉCNICO OPERACIONAL IV
• Reformar telhados e coberturas, incluindo calhas e rufos e calefação das coberturas dos silos;
• Realizar serviços na área hidráulica da Ceagesp, incluindo rede de água, esgoto, águas pluviais e rede de incêndio;
• Executar serviços de alvenaria, acabamentos, concreto simples e estrutural, formas e corte e dobra de armação;
TÉCNICO OPERACIONAL IV - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAE - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
• Fazer a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, instalações e equipamentos elétricos de baixa e média
TÉCNICO OPERACIONAL IV
tensão, ajustando, reparando ou substituindo peças ou conjuntos, testando e fazendo os ajustes e regulagens
convenientes, com a ajuda de ferramentas e instrumentos de testes e medição, com o objetivo de assegurar condições

de funcionamento regular e eficiente;
• Substituir e/ou implantar equipamentos e componentes em sistemas elétricos, de acordo com as especificações
definidas em documentação técnica, interpretando documentação técnica, esquemas e diagramas;
• Efetuar medições de consumo e demanda em medidores de energia elétrica, elaborando relatórios mensais de
leituras;
• Executar a manutenção preventiva e corretiva em sistemas e ou equipamentos elétricos e eletromecânicos de Alta,
Média e Baixa Tensão, mantendo-os em funcionamento de acordo com as especificações definidas em procedimentos.
TÉCNICO OPERACIONAL IV- LOTAÇÃO: DEPEC/SESAR - SEÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E RECICLAGEM
• Avaliar e informar as condições gerais das bocas de lobo e das bocas de leão;
• Fazer vistorias em carretas para carregamento com lixo ou material de reciclagem;
TÉCNICO OPERACIONAL IV
• Elaborar relatório descritivo dos problemas estruturais em sanitários públicos e pavilhões do ETSP;
• Confeccionar relatórios diários de controle de serviços da empresa contratada;
TÉCNICO OPERACIONAL V- LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAE - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
• Fazer a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, instalações e equipamentos elétricos de baixa e média
tensão, ajustando, reparando ou substituindo peças ou conjuntos, testando e fazendo os ajustes e regulagens
convenientes, com a ajuda de ferramentas e instrumentos de testes e medição, com o objetivo de assegurar condições
de funcionamento regular e eficiente;
• Executar a manutenção preventiva e corretiva em sistemas e ou equipamentos elétricos e eletromecânicos de Alta,
Média e Baixa Tensão, mantendo-os em funcionamento de acordo com as especificações definidas em procedimentos;
TÉCNICO OPERACIONAL V
• Realizar inspeções, testes e ajustes em máquinas elétricas, rotativas e estáticas, equipamentos de proteção e
manobra, relés, sistemas de iluminação e sistemas de baterias, utilizando equipamentos de medição (multímetro,
amperímetro, megahomímetro, etc.);
• Substituir e/ou implantar equipamentos e componentes em sistemas elétricos, de acordo com as especificações
definidas em documentação técnica, interpretando documentação técnica, esquemas e diagramas; Efetuar medições
de consumo e demanda em medidores de energia elétrica, elaborando relatórios mensais de leituras;
TÉCNICO OPERACIONAL V- LOTAÇÃO: DEINT/CESJC - CEASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Dar atendimento ao público, prestando informações e zelando pelo bom andamento da comercialização do Mercado;
• Fiscalizar, orientar e notificar aos permissionários e autorizatários, comunicando a área administrativa e gerência
sobre eventuais irregularidades, acompanhamento da comercialização, fiscalizando a logística de carga, descarga e
TÉCNICO OPERACIONAL V
fiscalização eventuais atividades irregulares e clandestinas com emissão de relatório das ações;
• Aplicar as interdições e liberações das áreas de trabalho dos Permissionários, de acordo com as informações
fornecidas pela gerência e equipe administrativa;
• Tabular os dados estatísticos relativos ao volume comercializado e a cotação de preços praticados;
TÉCNICO OPERACIONAL V- LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Orientar os permissionários e usuários com relação às normas e comunicados que fazem parte do Regulamento
interno, assegurando o cumprimento dos mesmos;
• Verificar mercadorias que aparentem condições impróprias para consumo, passando para o setor responsável (CQH),
TÉCNICO OPERACIONAL V
para vistoria e retenção dos produtos;
• Acompanhar a movimentação de carga e descarga em todo os locais do ETSP;
• Atentar para tudo o que está acontecendo no ETSP, acionando as áreas competentes, quando for o caso.
TÉCNICO OPERACIONAL V - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Valorizar e análise de arquivo eletrônico para encaminhamento a CONAB/PROHORT em atendimento ao convênio
celebrado entre as instituições.
• Elaborar das “dicas da Semana” com as ofertas semanais, dicas de consumo e produtos que devem ser evitados em
razão de problemas climáticos e/ou sazonais; - Elaboração da tabela que controla os preços do varejão. Pesquisa,
TÉCNICO OPERACIONAL V
ponderações e diversos cálculos de perdas e Margem de lucratividade;
• Fazer a atualização e controle do mailing com mais de 2000 clientes cadastrados para receber a cotação diária de
preços;
• Prestar atendimento a produtores, permissionários, imprensa e consumidores a respeito dos preços dos produtos
comercializados na CEAGESP.
TÉCNICO OPERACIONAL V - LOTAÇÃO: DEPEC/SEGOP - SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS
• Efetuar abertura e fechamento dos portões, conforme dias e horários estipulados pela Gerência do ETSP;
• Preencher o Termo de Notificação de Irregularidade para mercadorias Sem Nota Fiscal; Coordenar e efetuar blitz nas
Portarias do ETSP; Auxiliar o plantonista da Portaria nas tarefas de verificar irregularidades e ocorrências dos veículos
TÉCNICO OPERACIONAL V
do bolsão;
• Elaborar relatórios especiais e ocorrências em geral das equipes;
• Efetuar consultas e localização dos permissionários no aplicativo Terminal Portaria; Efetuar o preenchimento e
controle de ficha de rotulagem - OM-F-084
TÉCNICO OPERACIONAL VI (DIURNO) - LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Realizar operações nos Varejões;
• Realizar operações gerais no ETSP;
TÉCNICO OPERACIONAL VI
• Diagnosticar problemas operacionais;
• Resolver Problemas Operacionais.

TÉCNICO OPERACIONAL VI - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Elaborar e atualizar os cálculos do índice CEAGESP;
• Fazer análise dos preços pesquisados para suporte às entrevistas e estudos divulgados pela SEDES.
TÉCNICO OPERACIONAL VI
• Elaborar as tendências semanais para o blog da CEAGESP;
• Fazer a atualização da cotação de preços na home page da CEAGESP; Atualização das classificações, embalagens e
cadastro de produtos no módulo da cotação de preços;
TÉCNICO OPERACIONAL VI - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAM - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
•Projetar e fabricar peças e dispositivos de posicionamento e fixação de materiais, eixos, buchas, mancais e outros para
os serviços de usinagem.
• Traçar e desenvolver peças fabricadas a partir de chapas, como tubos, curvas, gomos de curvas, uniões quadrado para
redondo, funis, e outros; Execução de soldagem e corte em metais ferrosos como chapas, perfis, trilhos, e outros para
execução dos serviços de manutenção e fabricação necessários na mecânica.
TÉCNICO OPERACIONAL VI
• Analisar e detectar falhas e problemas em equipamentos mecânicos como compressores, redutores, ventiladores,
motores elétricos, máquinas de usinagem e conformação mecânica entre outros.
• Realizar serviços diversos relacionados a manutenção mecânica, tais como: elevadores de caneca, transportadores de
secadores de grãos, aeração, tubulações em geral, máquinas de pré-limpeza e limpeza, ar-condicionado e outros
correlatos da função.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DIOPE/DEMAN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
• Vistoriar obras e serviços no ETSP com elaboração de relatórios;
• Realizar levantamento de áreas de comercialização nas Unidades do interior/capital;
• Realizar levantamento e medição de edificações, ambientes e áreas de comercialização de permissionários , quando
TÉCNICO OPERACIONAL VII
solicitado pelo DEPEC/DEPAR e DEINT, para posterior cadastro e/ou atualização de áreas em softwares específicos
para rateio; Realizar a digitalização de plantas em programas de desenho extensão DW
• Analisar as solicitações de permissionários quanto a ampliações, alterações de layout, reformas nos boxes e
construção de mezaninos, dentre outras;
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/SECOF - SEÇÃO DE CONTROLE FITOSSANITÁRIO
• Executar as classificações dos produtos vegetais conforme padrão oficial de classificação de cada produto, emite
laudos e confecciona certificados de classificação vegetal de produtos comercializados para os quais é habilitado,
dentre eles: milho, soja, trigo, arroz, feijão e café, como Técnico Agrícola e Classificador Oficial de produtos agrícolas;
• Encaminhar mensalmente para a Secretaria Federal de Agricultura do Estado de São Paulo – SFA/SP-MAPA o relatório
mensal de classificação vegetal dos postos credenciados de classificação da CEAGESP e mantém arquivo físico dos
processos que compõem o serviço de classificação vegetal, realiza a gestão dos processos que correspondem as
atividades de classificação vegetal e mantém as informações em banco de dados das classificações realizadas para
consultas, consolidações técnicas e para servir como referência para trabalhos de elaboração de reformulação de
TÉCNICO OPERACIONALO VII padrões;Realizar e ou orientar a forma correta de amostragem de produtos depositados na rede armazenadora de
acordo com as normas operacionais da empresas que estão baseadas na legislação vigente do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e atua em treinamentos técnicos e operacionais, tanto na organização como palestrante,
quando o assunto é da classificação vegetal e amostragem.
• Conhecer e acompanhar o controle de pombos por pulsos eletromagnéticos, instalado nas moegas das Unidades
Jaguaré, Avaré, Tatuí e Tupã, atuando como Gestor Técnico no contrato com a empresa vencedora de processo
licitatório para este tipo de serviço.
• Participar e colaborar com as ações de certificação e recertificação de unidades armazenadoras, providenciando
documentação inicial e acompanhando todo processo documental.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGARA - ARMAZÉM SILO GRANELEIRO DE ARARAQUARA
• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de mercadorias, referente à prestação
de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos, warrants e recibos de depósito, warrants agrícola emitidos pela
Unidade;
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
TÉCNICO OPERACIONAL VII
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratada, contingente de pessoal necessário para a
execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.) providenciando sua
reposição quando necessário;
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGAVA - GRANELEIRO DE AVARÉ
• Atender aos depositantes, de forma a dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos, bem como os motoristas na entrada
e/ou expedição de mercadoria, estendo as visitas nas propriedades, orientar os depositantes na comercialização,
visando estreitar a relação como os compradores;
• Coordenar a execução dos serviços operacionais quanto cumprimento das normas e acompanhar a recepção dos
TÉCNICO OPERACIONAL VII
produtos, movimentação e conservação em estoque;
• Verificar as necessidades de aquisição de materiais para reparos/manutenção ou serviços (mão de obra), mediante
elaboração de SAU/SAC e/ou compra emergencial através de recursos do fundo fixo.
• Elaborar os relatórios mensais relativos as operações do Silo/Graneleiro, quanto a movimentação, estoque e
conservação.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGSJB - GRANELEIRO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de mercadorias, referente à prestação
de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos, warrants e recibos de depósito, warrants agrícola emitidos pela
Unidade;
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
TÉCNICO OPERACIONAL VII
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratada, contingente de pessoal necessário para a
execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.) providenciando sua
reposição quando necessário;
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTAT - GRANELEIRO DE TATUÍ
• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de mercadorias, referente à prestação
de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos, warrants e recibos de depósito, warrants agrícolas emitidos pela
Unidade; Responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza, das dependências da Unidade e seus
equipamentos;
TÉCNICO OPERACIONAL VII
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratadas, contingente de pessoal necessário para a
execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.) providenciando sua
reposição quando necessário;
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTUP - GRANELEIRO DE TUPÃ
• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de mercadorias, referente à prestação
de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos, warrants e recibos de depósito, warrants agrícolas emitidos pela
Unidade; Responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza, das dependências da Unidade e seus
equipamentos;
TÉCNICO OPERACIONAL VII
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratadas, contingente de pessoal necessário para a
execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.) providenciando sua
reposição quando necessário;
TÉCNICO OPERACIONAL VII (DIURNO) - LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Planejar todas as atividades de fiscalização do período diurno
• Coordenar blitz, conforme abaixo relacionadas, visando coibir a comercialização e a prestação de serviços de pessoas
TÉCNICO OPERACIONAL VII
não autorizadas pela CEAGESP:
• Mediar situações de conflito entre permissionários, carregadores, ambulantes e usuários do ETSP.
• Diagnosticar e resolver problemas operacionais que possam surgir nas diversas atividades do ETSP.
TÉCNICO OPERACIONAL VII (NOTURNO) - LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Planejar todas as atividades de fiscalização do período noturno que compreende das 22 horas as 06 horas de segunda
a domingo.
• Coordenar blitz, visando coibir a comercialização e a prestação de serviços de pessoas não autorizadas pela CEAGESP,
no período noturno.
TÉCNICO OPERACIONAL VII
• Mediar situações de conflito entre permissionários, carregadores, ambulantes e usuários do ETSP, no período
noturno.
• Diagnosticar e resolver problemas operacionais que possam surgir nas diversas atividades do ETSP, no período
noturno.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Coordenar os trabalhos e codificar as notas fiscais para alimentação dos sistemas SIEM – sistema de informação e
estatísticas de mercado e pesquisa de preços;
• Desenvolver relatórios gerenciais no âmbito de SIEM;
TÉCNICO OPERACIONAL VII
• Confeccionar relatórios, análises e arquivos eletrônicos em atendimento ao Prohort / Conab;
• Fazer análises e respostas para demandas do novo serviço disponibilizado no portal da CEAGESP que permite acesso
pelos permissionários das movimentações diárias detalhadas;
• Fazer análise da eficiência dos permissionários que atuam no ETSP;
TÉCNICO OPERACIONAL VIII - LOTAÇÃO: DEPEC/SEGOP - SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS
• Coordenar a distribuição dos serviços entre os funcionários operacionais da seção;
• Responder, quando delegado tal função, à chefia da seção na ausência do titular do cargo;
TÉCNICO OPERACIONAL VIII • Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pela área operacional da seção e pela empresa terceirizada quando
houver;
• Ter experiência nas rotinas de Chefia.
TÉCNICO OPERACIONAL VIII- LOTAÇÃO: DEPEC/SESAR - SEÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E RECICLAGEM
• Realizar a Gestão Técnica dos contratos da seção, tendo a incumbência de administrá-los com objetivo do fiel
cumprimento do contrato;
TÉCNICO OPERACIONAL VIII • Dar apoio ao setor administrativo da seção na elaboração de planilhas e relatórios e elaborar relatórios
demonstrativos dos resultados de sua área, bem como fornecer à PRESD, DIOPE, Gerência do Entreposto e seções,
planilhas e gráficos dos resíduos gerados no ETSP e elaborar Relatório de Gestão;

• Auxiliar Gestores na elaboração dos Editais da SESAR; Informar o Gestor de Formalidades qualquer irregularidade ou
não conformidades dos serviços prestados pelas terceirizadas.
• Ter experiência nas rotinas de Chefia.

ANEXO III DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO E PRÉ-REQUISITOS
CARGO - NÍVEL

VAGAS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
ADVOGADO III - LOTAÇÃO: DEJUR / SECIV - SEÇÃO DE PROCESSOS CÍVEIS
• Elaborar parecer em procedimentos licitatórios com a análise do instrumento editalício bem
como da instrução processual, fazendo apontamentos pontuais, observando-se à legislação
vigente e recomendações dos órgãos de controle interno e externo;
• Elaborar parecer para a análise de instrumentos contratuais e aditivos, observando-se a
legalidade e a vinculação ao edital e contrato original;
• Elaborar parecer em atendimento à consulta realizada pelos demais departamentos da
empresa;
ADVOGADO III
2
• Acompanhar processos judiciais em primeira e segunda instância, e tribunais superiores,
com a apresentação de manifestações escritas ou orais, se o caso exigir;
• Elaborar minutas de ofício em resposta a órgãos públicos; Elaborar defesa em processo
administrativo (autuação);
• Assessorar a Presidência em processos administrativos que envolvam imóveis da CEAGESP.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ADVOGADO III - LOTAÇÃO: DEJUR / SETRA - SEÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS
• Atuar no contencioso e consultivo da área trabalhista;
• Atuar sob supervisão dos demais advogados, através da condução de assuntos e/ou
processos de menor complexidade;
• Analisar e/ou redigir contratos e instrumentos legais (editais de licitação, ofícios, etc), bem
como orientar acerca da legalidade de documentos, salvaguardando os interesses da
Companhia;
• Apoiar as áreas da empresa em assuntos jurídicos, especialmente da área trabalhista,
antecipando demandas e desfechos e possibilidades de responsabilização e agindo
preventivamente de modo a evitar o aumento do passivo trabalhista;
ADVOGADO III
2
• Elaborar defesas judiciais na área trabalhista e pareceres diversos tanto na área trabalhista
quanto na área administrativa;
• Acompanhar processos judiciais trabalhistas e administrativos;
• Participar e realizar audiências, acompanhar e analisar processos e peças;
• Orientar internamente a necessidade de providências decorrentes dos processos trabalhistas
que estiverem sob sua responsabilidade;
• Propor e recomendar estratégias para direcionamento dos processos e causas da área
trabalhista, inclusive no tocante a redução da quantidade de processos.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ADVOGADO IV - LOTAÇÃO: DIAFI/DELCO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS
• Administrar os Processos que tramitam no Tribunal de Contas da União e seus reflexos
• Assessorar diretamente à Gerência do Departamento e demais departamentos
• Auxiliar na análise a aplicação das determinações e recomendações contidas em Pareceres
Jurídicos
ADVOGADO IV
1
• Interagir com as áreas à fim de identificar e sugerir melhorias na gestão pública como o
propósito de evitar descumprimentos às determinações e recomendações proferidas pelo TCU
e CGU
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ADVOGADO IV - LOTAÇÃO: DEJUR / SECIV - SEÇÃO DE PROCESSOS CÍVEIS
• Coordenar, distribuir, orientar e executar os trabalhos afeto aos processos judiciais de ordem
cível e correlato, bem como aos processos administrativos;
• Assistir e assessorar o Gerente Jurídico nas matérias que lhes são afetas;
ADVOGADO IV
1
• Submeter ao Gerente Jurídico pareceres, informações, despachos e planos de trabalho, bem
como relatório das atividades desenvolvidas na respectiva área de atuação;
• Administrar o contencioso e preventivo da empresa relativo a sua área de atuação;

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO EM
DIREITO
ADVOGADO I OU II
REGISTRO NA OAB

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO EM
DIREITO
ADVOGADO I OU II
REGISTRO NA OAB

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO EM
DIREITO
ADVOGADO II OU III
REGISTRO NA OAB

PRÉ-REQUISITOS
GRADUAÇÃO EM
DIREITO
ADVOGADO II OU III
REGISTRO NA OAB

ADVOGADO IV

ANALISTA II

ANALISTA II

• Coordenar, distribuir, orientar e fazer executar os serviços afetos às áreas cível, tributária,
comercial e administrativa;
• Assessorar os órgãos de direção na elaboração e implementação dos planos estratégicos e
operacionais;
• Facilitar a integração entre os colaboradores sob sua supervisão para otimizar os esforços na
consecução dos trabalhos;
• Interagir com a direção da empresa e Gerentes das demais áreas da Companhia para
identificar e sugerir melhorias dos serviços prestados ou solução de eventuais problemas
contratuais ou operacionais;
• Manter contatos com a direção de outras empresas, entidades de classe e órgãos
governamentais, visando buscar esforços em benefícios da CEAGESP;
• Realizar audiências e sustentação oral em todos os juízos e tribunais, nas matérias afetas a
sua área de atuação;
• Coordenar os contratos sob sua gestão;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Ter experiência nas rotinas de Chefia.
ADVOGADO IV - LOTAÇÃO: DEJUR / SETRA - SEÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS
• Elaborar contestações, solicitar oitiva de testemunhas, analisar a viabilidade de indicação de
assistente técnico/médico para acompanhamento de perícias;
• Elaborar peças de recurso ordinário, ou contrarrazões se a companhia foi vencedora em 1ª
instância, a serem encaminhadas ao TRT sempre dentro do prazo estabelecido em lei,
buscando melhor solução possível para a companhia;
• Elaborar peças de recurso de revista, ou contrarrazões se a companhia foi vencedora em 1ª
instância, a serem encaminhadas ao TST sempre dentro do prazo estabelecido em lei,
1
buscando melhor solução possível para a companhia;
• Acompanhar a fase de execução analisando os cálculos do Reclamante impugnado ou
concordando com os mesmos.
Utilizar todos os meios possíveis para saldar o débito da execução buscando a melhor saída
possível para que não ocorra bloqueio de ativos da companhia.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ANALISTA II - LOTAÇÃO: DECAL / SECAC - SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL
• Assessorar a gestão técnica dos contratos de produtos e serviços com tratativas nas
questões relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, pagamentos,
documentos fiscais e outros relacionados à gestão;
• Atuar na fiscalização dos contratos de mão de obra terceirizada, aplicando-se às Instruções
Normativas e Legislações cabíveis;
• Apontar falhas e problemas da execução dos contratos terceirizados e propor ações
1
corretivas;
• Propor projetos para novos negócios, fazer pesquisa de mercado e contatar clientes e
fornecedores;
• Planejar e organizar programas de vendas, avaliação de resultados segundo a política
comercial, prestação de contas dos resultados positivos e negativos.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ANALISTA II - LOTAÇÃO: DEFIC / SECOB - SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA
• Converter em Excel relatório de pagamentos da SETES, referente ao mês do rateio, para
apurar o pagamentos efetuados.
• Classificar os pagamentos por tipo de despesas, para selecionar apenas os pagamentos
referentes às áreas operacionais.
• Alimentar planilha específica, com base nas leituras de água e energia, enviadas pelo
DEMAN.
• Extrair do relatório da Contabilidade os valores referentes à folha de pagamento e lançar na
respectiva planilha.
1
• Alimentar na planilha Excel, nos respectivos itens, as informações recebidas das diversas
áreas sobre o rateio.
• Analisar se as informações geradas estão corretas, efetuando as correções se forem
necessárias.
• Preencher todas as informações necessárias e importar os arquivos no COMPIERE para
calcular o rateio de cada área.
• Importar no Sistema STAR SOFT os arquivos de rateio gerados pelo COMPIERE e gerar o
faturamento.

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO EM
DIREITO
ADVOGADO II OU III
REGISTRO NA OAB

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO
ANALISTA I

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO
ANALISTA I

ANALISTA II

ANALISTA II

ANALISTA IV

• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ANALISTA II - LOTAÇÃO: DELCO / SELIC - SEÇÃO DE LICITAÇÕES
• Atuar como membro da Comissão Permanente de Licitações e Equipe de Apoio do Pregão
Eletrônico;
• Conferir e analisar documentos de processos licitatórios;
• Realizar publicações em mídias como jornais de grande circulação e o DOU (Diário Oficial da
União);
• Elaborar, analisar, revisar e assinar como responsável de Editais de processos para licitação
em conformidade com a Leis 13.303/16 e Lei 10520/02 e decretos posteriores;
• Responsabilizar-se pela conformidade UASG no Sistema Comprasnet;
• Atuar como Pregoeiro;
1
• Operar o Sistema do Pregão Eletrônico, Aceitar, Habilitar, Adjudicar;
• Decidir e incluir Impugnações/Esclarecimentos/Avisos com apoio da área técnica;
• Adjudicar Pregão Eletrônico com recurso;
• Cancelar Homologação/Revogação/Anulação do Pregão Eletrônico;
• Oferecer suporte a Autoridade competente para homologação do Pregão Eletrônico;
• Efetuar atendimento ao público interno e externo, fornecendo informações esclarecendo
dúvidas sobre procedimento, legalidade, prazos em licitação;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível II.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ANALISTA II - LOTAÇÃO: DEFIC / SECGE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
• Realizar serviços de digitação, utilizando software específico.
• Executar atividades na área contábil como conciliação de contas contábeis.
• Desempenhar análise e controle das operações contábeis; Controle patrimonial de ativo
imobilizado.
• Atuar no fechamento de contabilidade com elaboração de demonstrações financeiras e
atualizadas com as alterações contábeis.
• Realizar lançamentos Contábeis no sistema.
• Prestar assistência contábil orientando tecnicamente as áreas e pessoas envolvidas, sobre
1
normas e procedimentos internos e aspectos legais.
• Atender a Auditora Externa.
• Preparar relatórios gerenciais.
• Auxiliar na preparação de balanços e suas peças para publicação.
• Preparar Escrituração Contábil Digital e Escrituração Contábil Fiscal para encaminhar à
Receita Federal.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DEFIC / SECOB - SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA
• Supervisionar e executar as atividades relativas ao Recebimento e Pagamento dos
compromissos financeiros assumidos pela CEAGESP;
• Coordenar e controlar o registro das cobranças efetuadas, transmissão de créditos
recebidos, contratos celebrados entre a Empresa e permissionários;
• Participar da elaboração das normas que norteiam as decisões referentes à política de
procedimentos para contas a pagar e receber da CEAGESP;
• Elaborar relações de ativos e passivos, determinando a quitação dos mesmos;
• Analisar o movimento de duplicatas emitidas contra a Empresa, bem como outros
documentos passivos;
• Manter controle de faturas, duplicatas e notas fiscais de fornecedores de mercadorias e
serviços, bem como o registro dos compromissos assumidos;
1
• Acompanhar o registro diário das notas fiscais e faturas de obras, com os seus números, data
de emissão, valor e vencimentos, bem como as respectivas baixas;
• Verificar o valor atual dos contratos e suas alterações, mantendo um cadastro de usuários
para elaboração dos recibos de cobrança;
• Verificar e distribuir os documentos relativos ao sistema de contas a pagar, elaborando os
boletins de pagamentos, os processos de pagamentos e recolhendo as contribuições devidas
sobre pagamentos efetuados a trabalhadores autônomos;
• Organizar o sistema de pagamentos de modo a facilitar a identificação das contas a vencer,
programando datas para execução dos pagamentos;
• Manter contatos com fornecedores de mercadorias e serviços, para solução de eventuais
divergências em faturamento contra a Empresa;
• Coordenar e orientar os serviços de controle dos saldos em contas correntes a receber, por

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO
ANALISTA I
Curso de Formação de
Pregoeiro e Curso sobre
Licitações de Contratos
Lei 8666/93 e Lei
13303/16, cadastro no
SICAF/COMPRASNET.

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ANALISTA I
REGISTRO NO CRC

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO
ANALISTA II OU III

ANALISTA IV

ANALISTA IV

ANALISTA IV

cliente;
• Manter controle do cadastro de clientes e de devedores;
• Coordenar os contratos sob sua gestão;
• Realizar outras atividades correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área
de atuação.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DELCO / SECOM - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
• Supervisionar e executar as atividades relativas a Compras e Almoxarifado;
• Coordenar o processo de aquisição de materiais e serviços do suprimento da CEAGESP,
respeitando as normas e alçadas;
• Planejar, controlar e propor a abertura de processo licitatório para aquisição de materiais
catalogados no almoxarifado e serviços pertinentes à área e atuar como Gestor Técnico nas
Atas de Registro de Preços e Contratos sob sua gestão;
1
• Analisar todos os processos de compras de acordo com a legislação vigente e normativos
internos, selecionando a melhor alternativa que leve em consideração a relação custo
benefício;
• Operar o sistema Comprasnet e Starsoft (Compras e Almoxarifado);
• Realizar outras atividades correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área
de atuação.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DEFIC / SECGE - SEÇÃO DE CONTABLIDADE GERAL
• Supervisionar e executar as atividades relativas a Registros de Fatos Contábeis;
• Coordenar a elaboração de balanços e balancetes e outros demonstrativos contábeis;
• Planejar o desenvolvimento das atividades determinadas para sua equipe, observando as
diretrizes, prioridades e metas estabelecidas;
• Planejar, coordenar e orientar os serviços de classificação e conciliação contábil, para uma
perfeita adequação dos demonstrativos contábeis;
• Coordenar e executar a classificação contábil, segundo o Plano de Contas da Empresa, de
todos os documentos remetidos pelas diversas Unidades, garantindo o adequado
processamento;
• Efetuar levantamentos e análise dos documentos que dão origem aos lançamentos
contábeis do livro razão, orientando o processo de conciliação de contas da Empresa, a fim de
demonstrar a composição e exatidão dos seus saldos;
• Manter controle do recebimento e análise do razão, corrigindo distorções e efetuando os
lançamentos necessários;
• Supervisionar a escrituração dos livros fiscais;
1
• Analisar e acompanhar os relatórios de Auditoria, e dar orientação às Unidades nos assuntos
de sua responsabilidade;
• Identificar necessidades de atualização do plano de contas, tomando providências junto à
Chefia do Departamento;
• Elaborar o registro contábil das obras em andamento, por período, na medida em que se
registre contabilmente a variação ou incorporação, até o recebimento definitivo;
• Conciliar as contas contábeis dos grupos: Investimento, Imobilizado e Patrimônio Líquido;
• Acompanhar a execução orçamentária dos planos plurianual e anual, de acordo com as
normas e procedimentos estabelecidos;
• Realizar estudos especiais referentes aos principais componentes de custos;
• Prestar assessoria às diversas áreas da CEAGESP, referente aos custos estabelecidos;
• Elaborar relatórios demonstrativos dos resultados de trabalho de sua área;
• Coordenar os contratos sob sua gestão;
• Executar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DEARH / SEPES - SEÇÃO DE PESSOAL
• Supervisionar, coordenar e executar todas as atividades relativas à Administração de Pessoal
e Folha de Pagamento;
• Acompanhar as tarefas que implicam em encargos trabalhistas, observando o seu rigoroso
cumprimento;
• Atender a Gerência do Departamento, a Diretoria da Empresa, Fiscais do INSS e dos órgãos
federais controladores da Empresa no que se refere à área trabalhista;
1
• Fornecer subsídios à área jurídica em questões trabalhistas;
• Manter contatos com agências bancárias, postos do INSS e Unidades do Interior;
• Controlar as escalas de férias de todos os funcionários da Empresa;
• Coordenar as atividades de formação e manutenção do cadastro de informações e registros
do quadro de empregados da CEAGESP;
• Realizar o acompanhamento e cálculos referentes ao Dissídio Coletivo da Categoria;
• Acompanhar a mudança de legislação e obrigações trabalhistas;

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO
ANALISTA II OU III

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ANALISTA II OU III
REGISTRO CRC.

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO
ANALISTA II OU III

• Representar a CEAGESP como preposto, em ações trabalhistas;
• Coordenar as atividades de Administração de Pessoal relativas a: admissão, demissão,
cadastro de informações, cálculo e conferência da folha de pagamento, conforme legislação e
acordo coletivo vigente;
• Coordenar as obrigações anuais (RAIS, DIRF e INFORME DE RENDIMENTOS);
• Coordenar os contratos sob sua gestão;
• Coordenar a aplicação dos planos salariais e sua manutenção, de acordo com os objetivos e
políticas da Empresa;
• Conferir, vistar ou assinar todos os documentos que tramitam na Seção;
• Acompanhar as tarefas que implicam em assuntos fiscais, observando o seu rigoroso
cumprimento;
• Atender a Gerência do Departamento, a Diretoria da Empresa, fiscais do INSS e dos órgãos
federais controladores da Empresa;
• Fornecer subsídios à área jurídica em questões trabalhistas;
• Coordenar as atividades de Administração de Pessoal de modo geral;
• Orientar a equipe e desenvolver os profissionais do setor;
• Supervisionar equipe, planejar, implementar, controlar processos e avaliar resultados,
administrar, planejar atividades do setor, estratégicas e de gestão de pessoas, podendo ocupar
função de liderança;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível IV.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ANALISTA IV - LOTAÇÃO: DEARH / SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
PRÉ-REQUISITOS
• Assegurar o cumprimento das Políticas de Cargos e Salários e Desenvolvimento de Pessoal da
CEAGESP; Coordenar a aplicação dos planos salariais e sua manutenção, de acordo com os
objetivos e políticas da Empresa; Supervisionar as atividades de atualização das descrições e
avaliação de cargos e das tabelas salariais; Acompanhar as movimentações de pessoal
(transferências, promoções, aumentos salariais, etc.), analisando-as previamente, de forma a
garantir a prática da Política de Recursos Humanos vigente;
• Realizar junto aos órgãos da Empresa o levantamento de necessidades de treinamento,
subsidiando assim o desenvolvimento de uma programação de treinamento que venha a
atender as necessidades identificadas; Realizar estudos e propostas de trabalho que atendam
às necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal da empresa;
GRADUAÇÃO
•Supervisionar os programas dos cursos, utilizando os recursos existentes na própria Empresa;
Coordenar e programar cursos internos e externos;
ANALISTA II OU III
ANALISTA IV
1
• Colaborar com a gerência do Departamento, fazendo gestão dos contratos da área Programa Adolescente Aprendiz; - Seguro de Vida; - Assistência Médica e Hospitalar (Capital e
interior); - Concursos Públicos e Processo Seletivo Interno; dentre outros.
• Coordenar a contratação dos estagiários por Auto Gestão;
• Conferir, vistar ou assinar todos os documentos que tramitam na Seção• Orientar a equipe e
desenvolver os profissionais do setor;
• Supervisionar equipe, planejar, implementar, controlar processos e avaliar resultados,
administrar, planejar atividades do setor, estratégicas e de gestão de pessoas, podendo ocupar
função de liderança;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível IV.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ANALISTA DE SISTEMAS IV - LOTAÇÃO: DETIN / SESAP - SEÇÃO DE SISTEMAS E ANÁLISE DE PROCESSOS
PRÉ-REQUISITOS
• Desenvolver todas as atividades dos Analistas Níveis I, II e III.
• Auxiliar ao Chefe da Seção na gestão do relacionamento entre os analistas de sistemas e os
analistas de processos junto aos clientes internos e externos.
• Gerir o relacionamento com os provedores externos de solução de Tecnologia da
Informação.
• Coordenar a automatização dos processos de negócios e de apoio a gestão.
GRADUAÇÃO
• Auxiliar ao Chefe da Seção a coordenar a equipe de analistas.
ANALISTA DE
1
• Auxiliar ao Chefe da Seção nas práticas de governança de Tecnologia da Informação.
SISTEMAS IV
ANALISTA DE SISTEMAS II
• Auxiliar ao Chefe da Seção na gestão técnica dos contratos relativos à Tecnologia da
OU III
Informação.
• Auxiliar ao Chefe da Seção nas documentações relativas à abertura de licitações para
aquisições de novos sistemas.
• Acompanhar a customização dos sistemas atuais.
• Elaborar projetos de sistemas informatizados.
• Acompanhar a implantação de novos sistemas junto às empresas contratadas, por meio da

análise dos métodos e técnicas utilizadas com a finalidade de dar subsídios aos usuários e aos
desenvolvedores de aplicativos.
• Elaborar projetos para automatização de processos de negócios, com a finalidade de
promover o apoio à gestão e à tomada de decisão.
• Acompanhar as novas tecnologias de Software e de Hardware disponíveis no mercado.
• Participar da definição e garantir o cumprimento das políticas e diretrizes relativas ao
processamento eletrônico das informações internas e externas.
• Dar suporte a Analista do Nível I, II e III.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ANALISTA DE SISTEMAS IV - LOTAÇÃO: DETIN / SEINF - SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA
PRÉ-REQUISITOS
• Desenvolver todas as atribuições do Analista de Sistemas I, II e III;
• Analisar a utilização e o desempenho das redes de computadores e sistemas de
comunicação, implementar ações de melhoria e planejar a evolução da rede;
• Analisar e projetar o desempenho de ambientes operacionais e de serviços;
• Analisar a utilização dos recursos de software e hardware;
• Elaborar o plano de capacidade de ambientes operacionais e de serviços;
• Avaliar impactos, riscos e relacionamentos com outros sistemas na implementação de novos
serviços e mudanças no ambiente operacional, bem como verificar conformidades no
ambiente de rede;
GRADUAÇÃO
• Apoiar a administração de mecanismos e ferramentas relacionados à segurança da
ANALISTA DE
1
informação, verificando atualizações das soluções, auxiliando no gerenciamento da
SISTEMAS IV
ANALISTA DE SISTEMAS II
implantação e manutenção de sistemas de segurança, colaborando na elaboração de controles
OU III
e relatórios;
• Apoiar no gerenciamento do ambiente, monitoração, avaliação, segurança e auditoria nos
servidores e serviços oferecidos, verificando o serviço através de conhecimentos específicos e
do uso de ferramentas de monitoração, visando garantir a disponibilidade dos mesmos;
• Apoiar na monitoração, auditoria e avaliação de desempenho dos servidores de banco de
dados, verificando o serviço através de conhecimentos específicos e do uso de ferramentas de
monitoração, visando garantir a disponibilidade dos mesmos; e,
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ENGENHEIRO III - LOTAÇÃO: DEARH/SESMT - SEÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
PRÉ-REQUISITOS
• Elaborar e executar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais em todas as Unidades da
Empresa; Elaborar e implantar documentação para atendimento das Normas
Regulamentadoras (Portaria 3.214) de todas as unidades da empresa, dentre eles PPRAs –
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, LTCATs – Laudos Técnicos de Condições
Ambientais do Trabalho, Laudos de Periculosidade, Ergonomia e outros específicos para as
atividades da empresa;
• Executar serviços de engenharia de segurança com a finalidade de preservar a integridade
dos trabalhadores, elaborando laudos, relatórios técnicos e treinamento de segurança do
trabalho. Elaborar ordens de serviço de engenharia de segurança com foco na prevenção da
integridade física dos funcionários, através de procedimentos de trabalho, relatórios,
pareceres e notas técnicas;
• Realizar inspeção de segurança nas Unidades e ETSP, examinando locais e condições de
GRADUAÇÃO EM
trabalho, métodos e processos utilizados, visando identificar condições inadequadas, bem
ENGENHARIA DE
como prestar orientação para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Realizar
SEGURANÇA DO
inspeção de segurança nas Unidades e ETSP, examinando locais e condições de trabalho,
TRABALHO
ENGENHEIRO III
1
métodos e processos utilizados, visando identificar condições inadequadas, bem como prestar
orientação para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
ENGENHEIRO I OU II
• Executar projetos de proteção contra incêndios em todas as Unidades e no ETSP, bem como
orientar e acompanhar as obras necessárias para o bom funcionamento dos sistemas;
REGISTRO NO CREA.
• Realizar perícias judiciais como perito da Empresa nas ações trabalhistas e outras, nas causas
que envolvam engenharia de segurança do trabalho;
• Executar atividades de Assessoria em assuntos relativos a higiene e segurança do trabalho,
examinando locais e condições de trabalho, métodos e processos utilizados, visando identificar
condições inadequadas, bem como prestar orientação para a prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais;
• Desenvolver estudos para a definição de equipamentos de proteção individual e coletiva,
bem como, efetuar as respectivas especificações para a aquisição;
• Analisar projetos de construção, reformas, etc, elaborados por outras áreas, observando e
recomendando aspectos de segurança;
• Delimitar as áreas de periculosidade, de acordo com a legislação vigente;

• Delimitar, interditar e liberar áreas e obras com riscos de periculosidade, insalubridade e
segurança, de acordo com a legislação vigente;
• Ministrar treinamentos de segurança no trabalho e prevenção de acidentes;
• Executar projetos de engenharia de segurança e gestão técnica de obras e serviços para
atender as legislações federal, estadual e municipal, dentre elas, proteção de incêndio,
dimensionamento de hidrantes, extintores, sinalização de segurança, alarme e iluminação de
emergência, proteção de máquinas, prevenção à explosão, vasos de pressão, riscos com
inflamáveis, etc.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / AGPAL - GRANELEIRO DE PALMITAL
• Responsabilizar-se pelas áreas administrativa e técnica das atividades desenvolvidas pelas
Unidades, buscando sempre o melhor resultado, operacional e financeiro;
• Definir ações que visem à otimização da capacidade das instalações, da utilização de
equipamentos e aproveitamento de pessoal;
• Realizar visitas periódicas às unidades, sob sua responsabilidade, visando supervisionar,
mantendo controle do funcionamento e gestão das equipes locais;
• Promover o incremento e a difusão do armazenamento da CEAGESP, mantendo contatos
com entidades oficiais, privadas e agricultores;
• Acompanhar o comportamento e tendências do mercado de armazenagem de sua região,
visando subsidiar a definição de políticas para a área;
• Acompanhar o comportamento da produção e comercialização de produtos agrícolas da
região, que sejam de interesse para as atividades de armazenagem da CEAGESP, elaborando
prognósticos e diagnósticos visando subsidiar as tomadas de decisões;
• Orientar os produtores agrícolas quanto aos melhores procedimentos para colheita e
transporte, de forma a possibilitar uma armazenagem mais econômica e racional;
• Elaborar o planejamento econômico-financeiro e responsabilizar-se pelos processos
contábeis e operacionais das unidades sob sua responsabilidade;
• Manter contatos com órgãos públicos, imprensa ou outros meios de comunicação, para
divulgar as atividades e serviços prestados pela unidade, visando obter a necessária
colaboração;
• Definir critérios e elaborar relatórios gerenciais, referentes ao desempenho das unidades;
ENGENHEIRO IV
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• Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades da equipe de trabalho,
responsabilizando-se pela gestão administrativa e técnica das unidades sob sua
responsabilidade;
• Responsabilizar se tecnicamente pelas unidades da regional, inclusive junto aos órgãos de
fiscalização e controle como CDA - Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CATI, Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;
• Viabilizar canais de comunicação e integração com a comunidade, visando apoio na área
social;
• Incorporar as diretrizes da Política Nacional do Governo Federal;
• Elaborar, em conjunto com as demais Gerências de Departamento, o planejamento
estratégico da CEAGESP;
• Acompanhamento e gestão dos contratos de empresas terceirizadas de mão de obra que
prestam serviços nas unidades;
• Coordenar os contratos sob sua gestão;
• Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de projetos, as atividades de entrepostagem ou
armazenagem, visando garantir o cumprimento dos prazos, padrões de qualidade técnica e
segurança; orientar, dimensionar e acompanhar a aplicação de defensivos para controle de
infestação de insetos na massa de cereais e herbicidas nas dependências de todas as unidades
armazenadoras sob sua responsabilidade, reportando situações de riscos físicos, químicos e de
outra origem ao SESMT;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / AGSJP - GRANELEIRO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
• Responsabilizar-se pelas áreas administrativa e técnica das atividades desenvolvidas pelas
Unidades, buscando sempre o melhor resultado, operacional e financeiro;
• Definir ações que visem à otimização da capacidade das instalações, da utilização de
equipamentos e aproveitamento de pessoal;
ENGENHEIRO IV
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• Realizar visitas periódicas às unidades, sob sua responsabilidade, visando supervisionar,
mantendo controle do funcionamento e gestão das equipes locais;
• Promover o incremento e a difusão do armazenamento da CEAGESP, mantendo contatos
com entidades oficiais, privadas e agricultores;
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ENGENHEIRO IV
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• Acompanhar o comportamento e tendências do mercado de armazenagem de sua região,
visando subsidiar a definição de políticas para a área;
• Acompanhar o comportamento da produção e comercialização de produtos agrícolas da
região, que sejam de interesse para as atividades de armazenagem da CEAGESP, elaborando
prognósticos e diagnósticos visando subsidiar as tomadas de decisões;
• Orientar os produtores agrícolas quanto aos melhores procedimentos para colheita e
transporte, de forma a possibilitar uma armazenagem mais econômica e racional;
• Atuar, em conjunto com a Seção Comercial, na prospecção e manutenção de clientes;
• Elaborar o planejamento econômico-financeiro e responsabilizar-se pelos processos
contábeis e operacionais das unidades sob sua responsabilidade;
• Manter contatos com órgãos públicos, imprensa ou outros meios de comunicação, para
divulgar as atividades e serviços prestados pela unidade, visando obter a necessária
colaboração;
• Definir critérios e elaborar relatórios gerenciais, referentes ao desempenho das unidades;
• Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades da equipe de trabalho,
responsabilizando-se pela gestão administrativa e técnica das unidades sob sua
responsabilidade;
• Responsabilizar se tecnicamente pelas unidades da regional, inclusive junto aos órgãos de
fiscalização e controle como CDA - Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CATI, Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;
• Incorporar as diretrizes da Política Nacional do Governo Federal;
• Elaborar, em conjunto com as demais Gerências de Departamento, o planejamento
estratégico da CEAGESP;
• Fazer gestão dos contratos de empresas terceirizadas de mão de obra que prestam serviços
nas unidades;
• Coordenar os contratos sob sua gestão;
• Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de projetos, as atividades de entrepostagem ou
armazenagem, visando garantir o cumprimento dos prazos, padrões de qualidade técnica e
segurança; orientar, dimensionar e acompanhar a aplicação de defensivo para controle de
infestação de insetos na massa de cereais e herbicidas nas dependências do ETSP e em todas
as unidades armazenadoras da companhia, reportando situações de riscos físicos, químicos e
de outra origem ao SESMT;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / AGTAT - GRANELEIRO DE TATUÍ
• Responsabilizar-se pelas áreas administrativa e técnica das atividades desenvolvidas pelas
Unidades, buscando sempre o melhor resultado, operacional e financeiro;
• Definir ações que visem à otimização da capacidade das instalações, da utilização de
equipamentos e aproveitamento de pessoal;
• Realizar visitas periódicas às unidades, sob sua responsabilidade, visando supervisionar,
mantendo controle do funcionamento e gestão das equipes locais;
• Promover o incremento e a difusão do armazenamento da CEAGESP, mantendo contatos
com entidades oficiais, privadas e agricultores;
• Acompanhar o comportamento e tendências do mercado de armazenagem de sua região,
visando subsidiar a definição de políticas para a área;
• Acompanhar o comportamento da produção e comercialização de produtos agrícolas da
região, que sejam de interesse para as atividades de armazenagem da CEAGESP, elaborando
prognósticos e diagnósticos visando subsidiar as tomadas de decisões;
• Orientar os produtores agrícolas quanto aos melhores procedimentos para colheita e
transporte, de forma a possibilitar uma armazenagem mais econômica e racional;
• Atuar, em conjunto com a Seção Comercial, na prospecção e manutenção de clientes;
• Elaborar o planejamento econômico-financeiro e responsabilizar-se pelos processos
contábeis e operacionais das unidades sob sua responsabilidade;
• Manter contatos com órgãos públicos, imprensa ou outros meios de comunicação, para
divulgar as atividades e serviços prestados pela unidade, visando obter a necessária
colaboração;
• Definir critérios e elaborar relatórios gerenciais, referentes ao desempenho das unidades;
• Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades da equipe de trabalho,
responsabilizando-se pela gestão administrativa e técnica das unidades sob sua
responsabilidade;
• Responsabilizar-se tecnicamente pelas unidades da regional, inclusive junto aos órgãos de
fiscalização e controle como CDA - Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CATI, Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;
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• Incorporar as diretrizes da Política Nacional do Governo Federal;
• Elaborar, em conjunto com as demais Gerências de Departamento, o planejamento
estratégico da CEAGESP;
• Fazer gestão dos contratos de empresas terceirizadas de mão de obra que prestam serviços
nas unidades;
• Coordenar os contratos sob sua gestão;
• Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de projetos, as atividades de entrepostagem ou
armazenagem, visando garantir o cumprimento dos prazos, padrões de qualidade técnica e
segurança; orientar, dimensionar e acompanhar a aplicação de defensivos para controle de
infestação de insetos na massa de cereais e herbicidas nas dependências do ETSP e em todas
as unidades armazenadoras da companhia, reportando situações de riscos físicos, químicos e
de outra origem ao SESMT;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / SECOF - SEÇÃO DE CONTROLE FITOSSANITÁRIO
• Executar ações de defesa fitossanitária, necessária para a conservação da qualidade dos
produtos armazenados na rede armazenadora da CEAGESP;
• Responder pela normatização técnico-operacional relacionada com a área de controle de
qualidade de produtos agrícolas armazenados na CEAGESP;
• Acompanhar e orientar o cumprimento das normas de controle de qualidade, através de
boletins estabelecidos para esse fim;
• Acompanhar e orientar trabalhos que visem executar a revisão, manutenção ou providenciar
a substituição de equipamentos utilizados nos serviços de defesa vegetal e dos laboratórios de
análises e classificação das unidades armazenadoras e da matriz;
• Orientar e acompanhar a realização de estudos visando o desenvolvimento de novas
tecnologias para o controle de qualidade no armazenamento de produtos agrícolas e
acompanhar a implantação daquelas que se mostrarem eficiente para a racionalização e
otimização do fluxo operacional e a redução de perdas decorrentes destas operações,
avaliando sua eficiência e eficácia;
• Acompanhar e participar de trabalhos relacionados com a padronização e classificação de
produtos agrícolas armazenados pela CEAGESP;
• Coordenar trabalhos executados pelo Serviço de Classificação da CEAGESP;
ENGENHEIRO IV
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• Coordenar e executar programas de monitoramento da qualidade e controle micotoxinas
(aflatoxina e outras) nos produtos armazenados na CEAGESP;
• Coordenar e executar política de recebimento de produtos transgênicos aprovados pela
CEAGESP estabelecidos após discussão técnica e aprovação da Gerência do DEPAR e da
Diretoria;
• Manter contatos e sugerir a formalização de convênios com órgãos oficiais e/ou iniciativa
privada que puderem contribuir com a melhoria constante no controle fitossanitário nas
unidades armazenadoras da CEAGESP;
• Planejar e ministrar periodicamente treinamentos de reciclagem e/ou capacitação de
funcionários no que se refere a controle de qualidade e uso de defensivos químicos
(inseticidas e outros);
• Participar de Comissões de Estudos Técnicos e Câmaras Setoriais;
• Planejar estoques, solicitar e orientar a compra do material utilizado nas operações de
controle fitossanitário dos produtos agrícolas armazenados;
• Controlar e providenciar o atendimento das unidades armazenadoras em seus pedidos de
materiais para o controle fitossanitário dos produtos agrícolas.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
ENGENHEIRO IV - LOTAÇÃO: DEPAR / SEOPN - SEÇÃO OPERACIONAL DA REGIONAL NORTE
• Elaborar e implantar projetos de engenharia civil e assegurar a manutenção civil preventiva e
corretiva das edificações e unidades da CEAGESP;
• Participar da elaboração do planejamento anual de manutenção da CEAGESP;
• Desenvolver estudos de viabilidade de execução de novos projetos, efetuando levantamento
técnico;
• Analisar projetos de acordo com as normas internas e em conformidade com as normas
ENGENHEIRO IV
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técnicas;
• Realizar acompanhamento e fiscalização dos serviços executados por terceiros e empresas
contratada;
• Elaborar medições dos serviços executados na área civil;
• Realizar inspeção em todas as nas Unidades, verificando necessidades de manutenção;
• Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades da equipe de trabalho,

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA
AGRONÔMICA
ENGENHEIRO II OU III
REGISTRO NO CREA.

PRÉ-REQUISITOS

GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA
AGRONÔMICA
ENGENHEIRO II OU III
REGISTRO NO CREA.

responsabilizando-se pela gestão administrativa e técnica da área;
• Elaborar projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas, orçamentos estimativos,
critérios de medições para atender as licitações na CEAGESP;
• Acompanhar e analisar tecnicamente todos os processos de licitação para contratação de
serviços de terceiros para execução de obras na CEAGESP;
• Acompanhar e fiscalizar as obras em andamento, verificando custos, qualidade e
cumprimento dos prazos e orçamentos estabelecidos;
• Atestar o valor de medição de todos os serviços executados por subcontratadas, conferindo
os quantitativos, seus respectivos preços unitários e a qualidade da execução dos serviços;
• Analisar, elaborar pareceres técnicos e orçamentos de assuntos de interesse da CEAGESP;
• Realizar visitas técnicas e fiscalização de obras nas Unidades do interior e litoral;
• Pesquisar e desenvolver novas tecnologias capazes de aprimorar a eficiência de nosso
trabalho;
• Especificar tecnicamente os materiais utilizados pela Seção;
• Contatar e contratar fornecedores, empreiteiras, visando fornecer subsídios efetivos para a
resolução dos problemas encontrados regularmente na CEAGESP;
• Controlar e fiscalizar as compras técnicas realizadas e as contratações efetuadas;
• Verificar e atestar o consumo de água e os valores apresentados mensalmente à CEAGESP
pela SABESP;
• Realizar a Gestão de contratos de execução de obras /serviços sob sua responsabilidade;
• Exercer habilidades na gestão da equipe técnica/operacional;
• Alinhar os objetivos e metas da Empresa, comprometendo a equipe técnica/operacional sob
sua responsabilidade;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
INSPETOR DE SEGURANÇA III - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E OPERACIONAL
• Dar apoio à vigilância contratada no controle do trânsito interno, e na realização dos
isolamentos;
• Realizar rondas periódicas, a pé ou através de veículos da SESEG nos postos de vigilância, e
na área do ETSP fiscalizando o cumprimento das determinações dos postos de serviços, bem
como a postura, uniformes e equipamentos utilizados pela contratada;
• Realizar rondas a pé ou através de veículos da SESEG em toda a área do ETSP, fiscalizando a
presença de desocupados, menores desacompanhados, ambulantes não credenciados, e
outros indivíduos não condizentes com as atividades do ETSP;
• Quando designado para o serviço de Plantão de Segurança:
A. Verificar as ocorrências da equipe antecessora e dar continuidade às ocorrências em
andamento, quando houver;
B. Digitar os documentos elaborados pelo Inspetor Chefe da Equipe, tais como: Boletim
Interno de Ocorrências, Termo de Compromisso, Termo de Desistência de Ocorrências Policial,
relatórios, e outros de controle da contratada, determinados pelo Inspetor chefe da Equipe ou
o Chefe da SESEG.
INSPETOR DE
C. Operar o rádio do Plantão, e permanecer atento às transmissões da rede de rádio,
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SEGURANÇA III
intervindo sempre que necessário, objetivando o uso técnico da mesma;
D. Atender as ligações telefônicas, internas ou externas, de forma cordial, clara e objetiva;
E. Manter atualizada todas as informações das atividades realizadas no ETSP e que possam ser
de interesse público;
F. Providenciar quando solicitado, e necessário para o atendimento de ocorrências, o apoio
dos Órgãos Públicos, tais como: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, CET,
Prefeitura, e outros em que a situação exigir;
G. Manter atualizado os endereços e telefones dos Órgãos Públicos de interesse da CEAGESP.
H. Controlar e fiscalizar a utilização dos equipamentos sob sua responsabilidade, mantendo-os
em perfeitas condições de uso;
I. Controlar o cofre de materiais bélico, e manter sob registro os armamentos, munições e
demais equipamentos utilizados pelos componentes da equipe;
• Apoiar a vigilância contratada no atendimento às ocorrências, observando as normas e
procedimentos para condução das mesmas.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
INSPETOR DE SEGURANÇA IV- LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E OPERACIONAL
• Orientar permissionários, funcionários e usuários do ETSP nos assuntos relativos à segurança
INSPETOR DE
e que estejam nos limites da sua atribuição.
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SEGURANÇA IV
• Fiscalizar as atividades exercidas nas portarias do ETSP inerentes à sua área de atuação.
• Fiscalizar a presença de desocupados, menores desacompanhados, ambulantes não
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credenciados, e outros indivíduos não condizentes com as atividades do ETSP.
• Conferir diariamente ao receber o serviço, as condições dos veículos e respectivos
acessórios, anotando as irregularidades encontradas para apuração de responsabilidades e a
regularização das mesmas.
• Quando designado para atuar na Central de Monitoramento, operar os equipamentos do
Circuito Fechado de TV (CFTV) analisando imagens de fatos irregularidades, repassando-os
para as equipes de área, as situações que necessitam de uma ação rápida e/ou intervenção
dos mesmos.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.

INSPETOR DE SEGURANÇA V - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E OPERACIONAL

INSPETOR DE
SEGURANÇA V
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• Fazer cumprir, como Inspetor Chefe de Equipe, todas as ordens, instruções e procedimentos
de rotina para o bom andamento dos serviços da Segurança Operacional e Patrimonial;
• Fiscalizar o controle do cofre de armas, bem como os registros dos armamentos, munições e
demais equipamentos utilizados pelos componentes da equipe sob sua responsabilidade;
• Providenciar o cumprimento das determinações superiores, no que se refere as novas
determinações, planos de segurança e fiscalizar a vigilância contratada quanto ao
cumprimento dos mesmos;
• Acompanhar as ocorrências de cunho policial até o distrito policial, principalmente aquelas
que resultem em prisão em flagrante;
• Auxiliar o Chefe da SESEG, bem como o setor administrativo na fiscalização de documentos
solicitados pela legislação em vigência;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEPEC / SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO EXPEDIENTE DO ETSP
• Realizar atendimento referente à autorização de uso;
•Fazer o cancelamento de carregador;
• Realizar atendimento aos prestadores de serviço, tanto no cadastramento de iniciantes,
TÉCNICO
quanto na renovação de credenciais de carregador;
ADMINISTRATIVO
1
• Auxiliar na análise de processos de recadastramento e alteração cadastral/contratual e
III
concessionários/permissionários do ETSP;
• Orientar permissionários sobre leis sanitárias do município de SP e suas atualizações.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DELCO/SEAGE - SEÇÃO ELABORAÇÃO E APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS
• Redigir correspondências e demais documentos relacionados (CI, Apenso, PRD, Memorial
Descritivo, demonstrativos diversos), desenvolvendo textos, preparando minutas e
submetendo-as à apreciação dos responsáveis, bem como, providenciar assinaturas e
expedição dos mesmos;
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências, bem como, providenciar
assinatura e expedição dos mesmos.
• Recepcionar pessoas que procuram a gerência/chefia, inteirando-se do assunto, verificando
TÉCNICO
a disponibilidade de atendimento, etc.
ADMINISTRATIVO
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• Preenchimento de documentos específicos relacionados aos clientes e fornecedores da
III
Companhia, com posterior envio às Diretorias, para assinaturas e remessa ao interessado.
• Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos.
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações.
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do departamento, selecionandoas e entregando-as aos responsáveis.
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências do
Departamento/Seções seguindo orientações da Chefia.
• Controlar o estoque de materiais utilizados pela Seção, providenciando a reposição, quando
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necessário.
• Marcar e convocar reuniões, conforme instruções recebidas.
• Realizar levantamento de dados e informações sempre que solicitado;
• Auxiliar na confecção de relatórios planilhas, gráficos e outros serviços da área;
• Executar trabalhos referentes ao protocolo, desde o recebimento até a finalização;
• Conferir documentos administrativos, conforme orientação;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEPAR/SECAL - SEÇÃO COMERCIAL DA ARMAZENAGEM
• Redigir correspondências, e demais documentos relacionados ao departamento (CI, Apenso,
PRD, Memorial Descritivo, demonstrativos diversos), desenvolvendo textos, preparando
minutas e submetendo-as à apreciação dos responsáveis, bem como, providenciar assinaturas
e expedição dos mesmos;
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências, bem como, providenciar
assinatura e expedição dos mesmos.
• Recepcionar pessoas que procuram a gerência/chefia, inteirando-se do assunto, verificando
a disponibilidade de atendimento, etc.
• Preencher documentos específicos relacionados aos clientes do DEPAR, com posterior envio
às Diretorias, para assinaturas e remessa ao interessado.
• Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos.
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações.
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do departamento, selecionandoTÉCNICO
as e entregando-as aos responsáveis.
ADMINISTRATIVO
1
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências do
III
Departamento/Seções seguindo orientações da Chefia/Gerência .
• Controlar o estoque de materiais utilizados pelo Departamento/Seções, providenciando a
reposição, quando necessário.
• Marcar e convocar reuniões, conforme instruções recebidas.
• Manter contatos com as diversas unidades da CEAGESP, solicitando e prestando
informações sobre assuntos diversos.
• Realizar levantamento de dados e informações sempre que solicitado;
• Auxiliar na confecção de relatórios planilhas, gráficos e outros serviços da área;
• Realizar os procedimentos para abertura/encerramento de processos e/ou eventuais
licitações;
• Executar trabalhos referentes ao protocolo, desde o recebimento até a finalização;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DELCO/SECOM - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências da Seção (protocolos, malotes);
TÉCNICO
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos
ADMINISTRATIVO
1
• Manter contatos com as diversas unidades da CEAGESP
III
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Efetuar triagem, adequação e codificação das notas fiscais que adentram ao ETSP;
• Fazer análises e correções das inconsistências;
• Realizar a manutenção do Arquivo de notas fiscais e busca;
• Atender permissionários e produtores;
• Realizar análise e revisão e correção dos dados tabulados;
TÉCNICO
• Executar tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluem em minha área de
ADMINISTRATIVO
1
atuação.
III
• Fornecer apoio no recebimento e expedição de documentos internos;
• Realizar levantamento de dados e informações, sempre que solicitado.
• Elaborar relatórios, comunicações internas e demonstrativos diversos.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAE - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
• Preparar minutas de correspondências e demais documentos relacionados (CI, Apenso, PRD,
TÉCNICO
Memorial Descritivo, demonstrativos diversos), desenvolvendo textos e submetendo-as à
ADMINISTRATIVO
1
apreciação dos responsáveis, bem como, providenciar assinaturas e expedição dos mesmos;
III
• Recepcionar pessoas que procuram a gerência/chefia, inteirando-se do assunto, verificando
a disponibilidade de atendimento, etc.

PRÉ-REQUISITOS

ENSINO MÉDIO
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ADMINISTRATIVO I OU II
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PRÉ-REQUISITOS
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• Preencher documentos específicos relacionados aos clientes e fornecedores da Companhia,
com posterior envio às Diretorias, para assinaturas e remessa ao interessado.
• Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL
• Redigir correspondências, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à
apreciação dos responsáveis.
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências, bem como, providenciar
TÉCNICO
assinatura e expedição dos mesmos.
ADMINISTRATIVO
1
• Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos.
III
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do departamento, selecionandoas e entregando-as aos responsáveis.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
• Fornecer apoio no recebimento, expedição e elaboração de documentos das áreas
administrativas da Empresa;
• Manter organizado o arquivo da área, seguindo orientações da chefia;
• Realizar levantamento de dados e informações sempre que solicitado;
• Atender e efetuar ligações telefônicas, internas e externas coletando e prestando
informações solicitadas;
• Controlar e atualizar prontuários de Estagiários e Aprendizes;
TÉCNICO
• Receber malas diretas e correspondências destinas ao setor, fazendo sua distribuição
ADMINISTRATIVO
1
interna;
III
• Auxiliar na análise de currículos de estagiários e aprendizes;
• Auxiliar na condução de entrevistas com estagiários e aprendizes;
• Verificar o resultado do processo seletivo de estagiários e aprendizes;
• Efetuar levantamentos diversos da área, sempre que solicitados pela Chefia.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível III
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV - LOTAÇÃO: DEPAR/AGAVA - GRANELEIRO DE AVARÉ
• Executar tarefas de apoio como, controle de expedientes administrativos, agenda do
gerente, redação de correspondências, organização de documentos, recepção de pessoas,
atendimento e filtragem de ligações;
• Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e
submetendo-as à apreciação dos responsáveis;
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências, bem como, providenciar
assinatura e expedição dos mesmos;
• Analisar e preparar despachos nos expedientes administrativos, colher as respectivas
assinaturas e providenciar a expedição dos mesmos;
• Recepcionar pessoas que procuram a gerência/chefia, inteirando-se do assunto, verificando
a disponibilidade de atendimento, etc;
TÉCNICO
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
ADMINISTRATIVO
1
• Controlar o recebimento e expedição, analisando as correspondências do departamento,
IV
selecionando-as e entregando-as aos responsáveis;
• Controlar o arquivo de documentos e correspondências do Departamento/Seções;
• Controlar e analisar o estoque de materiais utilizados pelo Departamento/Seções,
providenciando a reposição, quando necessário;
• Marcar e convocar reuniões, conforme instruções recebidas;
• Preencher documentos específicos relacionados aos clientes do DEPAR, com posterior envio
às Diretorias, para assinaturas e remessa ao interessado;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível III.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV - LOTAÇÃO: DEINT/SAEXI - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DOS ENTREPOSTOS DO
INTERIOR
TÉCNICO
• Auxiliar nas solicitações feitas pelas Unidades para inclusão e/ou exclusão de AU ADMINISTRATIVO
1
Autorização de Uso das áreas vagas no sistema informatizado.
IV
• Auxiliar no cadastro ou cancelamento das AU's no sistema informatizado;
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• Verificar à existência de débitos em nome de autorizatário e ex-autorizatário (AU) e dos
permissionários (TPRU's) para cadastro de AU;
• Auxiliar na comunicação com à SECOB sobre inclusão ou exclusão do autorizatário no
Sistema informatizado;
• Comunicar à SECOB sobre alterações ou inclusões do código de atividade (valor da
metragem), no sistema informatizado;
• Auxiliar no envio de Status de Ocupação às Unidades, para verificação e controle do início e
término das áreas utilizadas em regime de Autorização de Uso – AU;
• Auxiliar nas análise dos documentos necessários para os pedidos de Alterações cadastrais,
interrupção temporária, remanejamento, devolução e abandono de áreas, com posterior
elaborações de pareceres necessários ao deferimento processual pela gerência do DEINT;
• Elaborar ACF's – Autorização para Comunicação Fiscal;
• Realizar a alteração e criação de cadastro no sistema informatizado, em decorrências dos
pedidos supracitados;
• Auxiliar nas análises de documentos registrados junto aos órgãos competentes (JUCESP e
FAZENDA) dos pedidos Alterações cadastrais, remanejamento, devolução e abandono de
áreas, com posterior elaborações de pareceres para assinaturas dos TPRU's pelas diretorias da
CEAGESP, quando necessário;
• Auxiliar nas análises dos documentos cadastrais registrados nos órgãos competentes,
provenientes de atribuição de áreas advindas de processos licitatórios, e elaboração de
pareceres para assinaturas dos TPRU's, por parte das diretorias da CEAGESP;
• Fornecer números de TPRU's provenientes de processos licitatórios;
• Elaborar pareceres à SECOB sobre cancelamento de permissionário por inadimplência,
desistência, abandono de área e/ou por infração aos Normativos da empresa;
• Realizar atendimentos diversos aos clientes internos e externos;
• Orientar os técnicos administrativos de nível inferior em suas rotinas e procedimentos
básicos da empresa.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV - LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondência, bem como, providenciar
assinaturas e expedição dos mesmos;
• Recepcionar pessoas que procuram a gerencia, inteirando-se do assunto, verificando a
disponibilidade de atendimento, etc.
• Organizar visitas técnicas;
• Auxiliar no levantamento de dados informativos referentes as atividades desenvolvidas,
TÉCNICO
fornecendo informação para elaboração de relatório Gerencial anual e para o sistema de
ADMINISTRATIVO
2
informação Gerencial;
IV
• Controlar, distribuir e preencher as Ocorrências de Ponto da Seção;
• Realizar a cotação e elaboração de SAC e SAL;
• Fazer o controle de EPI’s da Seção;
• Realizar o atendimento no plantão para liberação de carrinhos e mercadorias apreendidas;
• Elaborar GRU.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV - LOTAÇÃO: DEPEC/SEGOP - SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS
• Copiar documentos;
• Atender telefone;
• Executar as atividades de elaboração, recebimento, expedição, controle e arquivamento de
documentos internos;
• Realizar serviços das áreas administrativas dando atendimento ao público interno e externo,
fornecendo informações e esclarecendo dúvidas;
• Receber, distribuir e encaminhar documentos dos funcionários da seção;
TÉCNICO
• Alimentar planilha de controle de entrada de Veículos Carregados;
ADMINISTRATIVO
1
• Elaborar Comunicação Interna e Ofício;
IV
• Redigir e digitar documentos;
• Controlar a agenda de compromissos da Seção;
• Realizar escala mensal dos funcionários operacionais da Seção;
• Justificar as ocorrências de ponto mensal dos funcionários;
• Orientar funcionários da seção quanto às normas e procedimentos adotados pela empresa;
• Analisar e controlar documentos recebidos de outras Seções/Departamentos;
• Controlar o estoque de matérias utilizados na seção providenciando a reposição, quando
necessário;
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• Abrir chamado e/ou Ordem de Serviço, via LECOM;
• Realizar a solicitação e treinamento de estagiários;
• Manter o controle atualizado sobre os bens patrimoniais da empresa no setor;
• Elaborar Ata de Reunião realizada na Seção;
• Orientar os Técnicos de nível inferior em suas atividades;
• Auxiliar os Técnicos de nível Superior
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPAR/AGPAL - GRANELEIRO DE PALMITAL
• Executar tarefas de apoio administrativo ao Chefe Regional, controle de expedientes
administrativos, agenda do gerente, redação de correspondências, organização de
documentos, recepção de pessoas, atendimento e filtragem de ligações;
• Responsabilizar-se pela cobrança;
• Controlar o Fundo Fixo;
• Emitir relatórios de fechamento mensal;
• Conferir faturas do Sindicato de Trabalhadores avulsos;
• Coletar dados do ponto e fazer conferência das folhas de ponto e de justificativas dos
funcionários;
1
• Emitir autorização e fazer apontamento de horas extas;
TÉCNICO
• Receber e enviar as ocorrências de ponto;
ADMINISTRATIVO
• Responsabilizar-se pelos livros fiscais e Gia eletrônica - ISS;
V
• Emitir títulos;
• Emitir APD´s;
• Responsabilizar-se pelo serviço externo – Banco, Correios, Caixa Postal, Compras;
• Substituir o encarregado na unidade ARTUT e ARARA;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível V.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTAT - GRANELEIRO DE TATUÍ
• Executar tarefas de apoio administrativo ao Chefe Regional, controle de expedientes
administrativos, agenda do gerente, redação de correspondências, organização de
documentos, recepção de pessoas, atendimento e filtragem de ligações;
• Responsabilizar-se pela cobrança;
• Controlar o Fundo Fixo;
• Emitir relatórios de fechamento mensal;
• Conferir faturas do Sindicato de Trabalhadores avulsos;
• Coletar dados do ponto e fazer conferência das folhas de ponto e de justificativas dos
funcionários;
• Emitir autorização e fazer apontamento de horas extas;
TÉCNICO
• Receber e enviar as ocorrências de ponto;
ADMINISTRATIVO
1
• Responsabilizar-se pelos livros fiscais e Gia eletrônica - ISS;
V
• Emitir títulos;
• Emitir APD´s;
• Responsabilizar-se pelo serviço externo – Banco, Correios, Caixa Postal, Compras;
• Redigir e digitar documentos e correspondências, atendimento de clientes, prestadores,
fornecedores e interfaces com outras unidades, organização, protocolo, emissão, análise de
processos e arquivo de documentos, controle de estoque de materiais de escritório, controlar
agenda de compromissos da unidade e procedimentos de renovação documental da unidade.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível V.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPAR/ARPED - ARMAZÉM DE PEDERNEIRAS
• Executar tarefas de apoio administrativo ao Chefe Regional, controle de expedientes
administrativos, agenda do gerente, redação de correspondências, organização de
documentos, recepção de pessoas, atendimento e filtragem de ligações;
• Responsabilizar-se pela cobrança;
TÉCNICO
• Controlar o Fundo Fixo;
ADMINISTRATIVO
1
• Emitir relatórios de fechamento mensal;
V
• Conferir faturas do Sindicato de Trabalhadores avulsos;
• Coletar dados do ponto e fazer conferência das folhas de ponto e de justificativas dos
funcionários;
• Emitir autorização e fazer apontamento de horas extas;
• Receber e enviar as ocorrências de ponto;
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• Responsabilizar-se pelos livros fiscais e Gia eletrônica - ISS;
• Emitir títulos;
• Emitir APD´s;
• Responsabilizar-se pelo serviço externo – Banco, Correios, Caixa Postal, Compras;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível V.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CEARB - CEASA DE ARAÇATUBA
• Atender público externo e interno, via e-mail, telefone e presencial, fornecendo informações
e esclarecendo dúvidas; Redação e digitação de documentos, como correspondências internas
e externas, ofícios, comunicados, além de elaboração de planilhas;
• Emitir credenciais aos permissionários, carregadores autônomos, coletores de varreduras e
demais pessoas que adentram à Unidade; Gestão dos contratos das empresas terceirizadas e
supervisão da execução dos referidos serviços, junto à Gerência da Unidade;
TÉCNICO
• Elaborar, mensalmente, Boletim de Pagamentos e transmissão das informações à Seção
ADMINISTRATIVO
1
competente (SETES); Enviar, mensalmente, dados do relógio de ponto à SEPES e posterior
V
encaminhamento das folhas de ponto, relatório de inconsistência, escalas de serviços e
eventuais atestados médicos;
• Controlar os contratos entre Ceagesp e permissionários (TPRUs) e autorizatários (AUs), assim
como os processos de alterações cadastrais e transferências.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CEBAU - CEASA DE BAURU
Atender público externo e interno, via e-mail, telefone e presencial, fornecendo informações
e esclarecendo dúvidas; Redação e digitação de documentos, como correspondências internas
e externas, ofícios, comunicados, além de elaboração de planilhas;
• Emitir credenciais aos permissionários, carregadores autônomos, coletores de varreduras e
demais pessoas que adentram à Unidade; Gestão dos contratos das empresas terceirizadas e
supervisão da execução dos referidos serviços, junto à Gerência da Unidade;
TÉCNICO
• Elaborar, mensalmente, Boletim de Pagamentos e transmissão das informações à Seção
ADMINISTRATIVO
1
competente (SETES); Envio mensal dos dados do relógio de ponto à SEPES e posterior
V
encaminhamento das folhas de ponto, relatório de inconsistência, escalas de serviços e
eventuais atestados médicos;
• Controlar os contratos entre Ceagesp e permissionários (TPRUs) e autorizatários (AUs), assim
como os processos de alterações cadastrais e transferências.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CEFRA - CEASA DE FRANCA
• Solicitar o cancelamento de AU e confecção, conferência de documentação e controle de
vencimentos dos TPRUs;
• Verificar débitos e elaborar interdições e convocações;
TÉCNICO
• Controlar o Fundo Fixo com posse do cartão de débito;
ADMINISTRATIVO
1
• Fiscalizar contratos terceirizados com confecção das APDCs;
V
• Elaborar planilhas e relatórios e expedição dos mesmos.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CEPRE - CEASA DE PRESIDENTE PRUDENTE
• Gerir processos de Atribuição de Área (Licitação), Alteração Cadastral, Remanejamentos,
Permutas e Cancelamentos; Formalização dos contratos de TPRU (Licitação e outros);
• Calcular os valores devidos referentes aos processos acima citados e emissão das taxas
através de GRU Formação do quadro de áreas vagas;
• Realizar acompanhamento do processo licitatório de atribuição de áreas vagas; Expedição de
documentos e protocolos referente aos contratos (TPRU);
• Acompanhar e fiscalizar as Autorizações de Uso; Emitir notificação aos permissionários,
TÉCNICO
quando necessário.
ADMINISTRATIVO
1
• Controlar contratos de terceirizados;
V
• Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços terceirizados; Controlar a documentação de
exigência legal dos contratos (Certidões Negativas de Débitos e demais documentos);
• Controlar documentos referentes aos funcionários terceirizados (Prontuário, Folhas de
Ponto, comprovante de pagamento de salários e benefícios);
• Confeccionar as Autorizações de Pagamentos de Despesa de Contratos (APDC);
• Coletar orçamentos para formação de preços dos processos licitatórios dos serviços
informados acima.
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• Controlar os requisitos legais para funcionamento do Entreposto (Alvarás, AVCB e etc.)
• Acompanhar e fiscalizar as Autorizações de Uso; Realizar controle de receitas extras,
conferência e emissão de GRU das mesmas;
• Atender clientes que não receberam pela venda a permissionários da CEAGESP, formalizando
Termo de Queixa. Convocar e acompanhar até encerramento.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CESJC - CEASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Redigir correspondências, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à
apreciação dos responsáveis;
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências, bem como, providenciar
assinatura e expedição dos mesmos. Recepcionar pessoas que procuram a gerência,
inteirando-se do assunto, verificando a disponibilidade de atendimento, etc;
• Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos. Atender e
efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências da unidade, selecionando-as e
entregando-as aos responsáveis;
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências do Setor;
• Controlar o estoque de materiais utilizados pela Seção, providenciando a reposição, quando
necessário;
TÉCNICO
• Marcar e convocar reuniões, conforme instruções recebidas;
ADMINISTRATIVO
1
• Manter contatos com as diversas unidades da empresa, solicitando e prestando informações
V
sobre assuntos diversos;
• Controlar e monitorar o inventário patrimonial da unidade. Organização de visitas técnicas;
• Solicitar numerário para reposição do fundo fixo da unidade. Conferir prestação de contas
de viagens;
• Controlar débitos automáticos (água, energia e telefone);
• Dar baixa de fornecedores, impostos através do Sistema utilizado pela empresa;
• Enviar e-mail no final de mês para solicitação e reposição de fundo fixo da unidade;
• Receber uma vez por semana o malote da Matriz, onde são verificados os documentos.
Manter controle atualizado sobre os bens patrimoniais da unidade;
• Verificar aplicação da legislação em rotinas de controle patrimonial. Interagir com
departamentos, seções e unidades, buscando destinação de bens, estado de conservação, etc.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/CESJR - CEASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
• Lançar os dados das NFs nos livros de entrada, saída e ICMS; Lançar o resumo das NFs no
arquivo GIA.
• Realizar o lançamentos das baixas recebidas e acompanhamento das GRUs vencidas e
posterior confecção de CI de proibição de entrada antecipada à portaria e fiscalização;
TÉCNICO
Confeccionar GRUs referentes às taxas de alterações cadastrais eventuais.
ADMINISTRATIVO
1
• Atualizar (inclusões e exclusões de equipamentos) de HP’s individuais em planilha geral e em
V
planilha de “alterações” quando houver, que são enviadas por e-mail junto com o gerencial e
cobranças avulsas.
• Confeccionar TPRUs;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: PRESD/CODIN -COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA
• Redigir correspondências, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à
apreciação dos responsáveis;
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências, bem como, providenciar
assinatura e expedição dos mesmos;
• Controlar o fundo fixo da CODIN, elaboração mensal do boletim de pagamento e solicitação
de reposição via email à SETES;
TÉCNICO
• Elaborar a requisição de motorista ou motoboy para protocolo de documentos junto ao TCU
ADMINISTRATIVO
1
ou CGU ;
V
• Solicitar e controlar processos administrativos encaminhados para auditoria da CODIN;
• Elaborar mensalmente o SIG utilizando as informações para elaborar o RAINT;
• Fechar o SIG trimestral e elaborar/atualizar o Relatorio Anual de Auditoria Interna (RAINT);
• Auxiliar na elaboração do PAINT;
• Elaborar Ofício de encaminhamento do RAINT e/ou PAINT à CGU;
• Gerar PDF de todos relatórios de auditoria emitidos no trimestre para encaminhamento à
CGU ;
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• Enviar em arquivo PDF o RAINT e os relatórios emitidos no trimestre para o email:
cgusp@cgu.gov.br;
• Elaborar versão do RAINT – CONSAD / CONFIS para encaminhar aos conselheiros;
• Auxiliar na elaboração do Parecer da CODIN para a prestação de contas anual;
• Responder as solicitações anuais do Relatório do Gestão ao que se refere à CODIN;
• Cadastrar e atualizar as sindicâncias e processos administrativos disciplinares no sistema
CGU-PAD;
• Realizar o plano de providência permanente da CGU por meio do Sistema Monitor;
• Encaminhar para as áreas as recomendações da CGU do plano de providência e
posteriormente enviar as respostas pelo sistema Monitor;
• Acompanhar a CGU na auditoria de contas, dando suporte técnico e encaminhando às áreas
as solicitações de auditoria;
• Acompanhar e monitorar as respostas das áreas à CGU, para posterior análise junto à
coordenadoria;
• Elaborar o relatório mensal de processos administrativos disciplinares e sindicâncias para
envio ao CONFIS;
• Emitir e atualizar a planilha das recomendações de acompanhamento da CODIN para envio
ao CONFIS;
• Acompanhar processos e manutenção do arquivo dos processos digitais do TCU;
• Receber as respostas das áreas auditadas, solicitar ao auditor responsável via coordenadoria
para preencher o quadro de acompanhamento, atualizar as informações no quadro das
recomendações;
• Emitir mensalmente arquivos de diárias e passagens, licitações, contratos e convênios pelo
sistema COMPIERI para envio ao portal da transparência da CGU/Governo Federal, pelo email :
transparencia.contato@cgu.gov.br;
• Solicitar às respectivas áreas responsáveis por diárias e passagens, licitações, contratos e
convênios no sistema COMPIERI a correção de qualquer divergência nas informações;
• Preencher o formulário de vale adiantamento quando necessário para viagens dos auditores
e encaminhar para à PRESD ou DEFIC;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DIAFI/DEARH -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
• Verificar semanalmente as caixas FALE COM RH. Analisar o conteúdo e redigir respostas e
submeter à apreciação com a gerência e chefias;
• Responsabilizar pelas planilhas de controle financeiro (APDC e APD). Preparando relatório do
qual será enviado ao Departamento financeiro.
• Participar da reunião de Chefias, juntamente com a Gerente do Departamento, para
TÉCNICO
anotações ocasionais aos assuntos relativas ao Departamento do RH. Fazer e controlar agenda
ADMINISTRATIVO
1
de reuniões da Gerência do Departamento.
V
• Controlar entrada e saída de prontuários na ocasião de solicitação pela gerência do RH ou
diretor responsável, junto com a SEPES.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível V.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: PRESD/DEJUR -DEPARTAMENTO JURÍDICO
• Recepcionar profissionais internos e externos que comparecem ao DEJUR para reuniões e/ou
visitas;
• Controlar agenda da gerência;
• Fazer atendimento telefônico;
• Organizar e manter o arquivo atualizado;
TÉCNICO
• Agendar serviços postais e carro oficial para os advogados;
ADMINISTRATIVO
1
• Assistir a Gerência quanto à documentação administrativa;
V
• Administrar o suprimento de fundos do DEJUR;
• Emitir guias trabalhistas;
• Confeccionar APD´s.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DIOPE/DEPEC -DEPARTAMENTO DE ENTREPOSTO DA CAPITAL
• Fazer serviços de rotina de escritório em geral, controles, cobranças, arquivos, despachos.
TÉCNICO
• Emitir comunicados: redação, digitação, reprodução dos expedientes internos e externos
ADMINISTRATIVO
1
encaminhados aos DEPEC, destinação de documentos que tramitam entre DEPEC , SAEXE,
V
SECME, SESAR, SESEG e SEGOP.
• Organizar e manter atualizados os arquivos de documentos e correspondências do
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Departamento;
• Realizar o Atendimento às entidades representativas SINDICAR, SINCAESP, APESP, ACAPESP,
SINCOMAT e SIMCONFLORES;
• Providenciar o pagamento de compras efetuadas pelo seu setor, bem como solicitar
adiantamento para despesas de viagem, preparando os respectivos relatórios de despesas
efetuadas para prestação de contas, solicitando adiantamentos para as despesas de viagens,
preparando os respectivos relatórios de despesas efetuadas para prestação de contas;
• Recepcionar pessoas que procuram a gerência, inteirando-se do assunto, verificando a
disponibilidade de atendimento dar suporte ao Gerente no atendimento aos
Permissionários/usuários do ETSP;
• Realizar o Atendimento a permissionários referente à reclamação de dividas com terceiros;
• Auxiliar a Gerencia do DEPEC, na formulação de manifestações e respostas aos
questionamentos dos Òrgãos controladores interno/externo;
• Orientar os técnicos administrativos inferiores em suas rotinas em procedimentos básicos da
empresa;
• Realizar levantamento de dados e informações, sempre que solicitado, atender e efetuar
ligações telefônicas prestando e obtendo informações.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DIAFI/DETIN - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• Redigir correspondências, desenvolvendo textos e preparando minutas para apreciação dos
responsáveis;
• Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências e formulários, bem como,
providenciar assinatura e expedição dos mesmos;
• Recepcionar pessoas que procuram a gerência, inteirando-se do assunto, verificando a
disponibilidade de atendimento, etc;
• Controlar agendas de compromissos, anotando datas, horários e os assuntos;
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do departamento, selecionandoas e entregando-as aos responsáveis;
• Responsabilizar-se pelos protocolos de controle de documentos;
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências do
Departamento/Assessoria;
• Controlar o estoque de materiais utilizados pelo Departamento/ Assessoria, providenciando
a reposição via sistema, quando necessário;
TÉCNICO
• Marcar e convocar reuniões, conforme instruções recebidas;
ADMINISTRATIVO
1
• Manter contatos com as diversas unidades da CEAGESP, solicitando e prestando informações
V
sobre assuntos diversos;
• Auxiliar ao Gerente no controle de frequência de funcionários, remetendo à SEPES os
controles de ocorrência de ponto;
• Auxiliar ao Gerente e aos Chefes na formulação de manifestações e respostas aos
questionamentos dos órgãos controladores;
• Emitir Autorizações de Pagamentos de Despesas com Contratos, controlando o recebimento
de notas fiscais, correspondentes aos contratos do Departamento,
• Providenciar assinaturas e encaminhar para pagamento;
• Elaborar e controlar planilha de contratos do departamento;
• Responsabilizar-se pelo Fundo Fixo, controlando gastos e emissão do BP.
• Orientar aos técnicos dos níveis inferiores na operação de rotinas e procedimentos da
empresa.
• Executar todas as atividades abaixo do nível V.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Orientar permissionários sobre leis fiscais e atuárias do municipio de SP e suas atualizações;
• Preencher e atualizar o cadastro de Permissionários e de Pessoas físicas para consulta no
portal da Ceagesp;
• Atender e prestar informações a oficiais de justiça e demais agentes do ministério público e
TÉCNICO
federal sobre permissionários e clientes do Entreposto da Capital;
ADMINISTRATIVO
1
• Realizar a verificação de dívidas c/terceiros;
V
• Supervisionar estagiários, estudantes de administração;
• Apoiar administrativamente a Chefia da Saexe;
• Atuar como preposto da Ceagesp nas audiências cíveis e trabalhistas;
• Representar o DEPEC no Comite de TI;

IV
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• Realizar cálculos de parcelamento de taxas nos PAC;
• Recepcionar pessoas que procuram a Seção, inteirando do assunto, verificando a
possibilidade de efetuar o atendimento;
• Fazer atendimento e renovações de carregadores mensalmente;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Recuperar prontuários deteriorados nas enchentes e vandalismo do departamento;
• Analisar processos de recadastramento;
• Elaborar termo de acordo para pagamento de dívidas, encerrar o processo com respectivo
TÉCNICO
termo e retirada de queixa assinada pelo credor emitindo atestados e dividas com terceiros;
ADMINISTRATIVO
1
• Realizar a rotina da área administrativa do DEPEC;
V
• Auxiliar na confecção de relatórios e outros serviços da área do DEPEC;
• Montar e escanear arquivos prontuários permissionários e carregadores;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEINT/SAEXI - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DOS ENTREPOSTO DO
INTERIOR
• Realizar atendimento referente às solicitações feitas pelas Unidades para inclusão e/ou
exclusão de AU - Autorização de Uso das áreas vagas no sistema informatizado.
• Cadastrar ou cancelar AU's no sistema informatizado;
• Verificar quanto à existência de débitos em nome de autorizatário e ex-autorizatário (AU) e
dos permissionários (TPRU's) para cadastro de AU;
• Comunicar à SECOB sobre inclusão ou exclusão do autorizatário no Sistema informatizado;
• Analisar os documentos necessários para os pedidos de Alterações Cadastrais, interrupção
temporária, remanejamento, devolução e abandono de áreas, com posterior elaborações de
pareceres necessários ao deferimento processual pela gerência do DEINT;
• Elaborar ACF's – Autorização para Comunicação Fiscal;
• Analisar documentos registrados junto aos órgãos competentes (JUCESP e FAZENDA) dos
pedidos de Alterações cadastrais, remanejamento, devolução e abandono de áreas permutas,
remanejamento e ampliação de áreas, com posterior elaborações de pareceres para
assinaturas dos TPRU's pelas diretorias da CEAGESP;
TÉCNICO
• Analisar documentos cadastrais registrados nos órgãos competentes provenientes de
ADMINISTRATIVO
1
atribuição de áreas advindas de processos licitatórios, com elaboração de pareceres para
V
assinaturas dos TPRU's, por parte das diretorias da CEAGESP;
• Elaborar CI – Comunicação Interna;
• Realizar atendimentos diversos aos clientes internos e externos;
• Elaborar pareceres das diversas solicitações recebidas das Unidades;
• Verificar quanto à existência de débitos em nome de autorizatário e ex-autorizatário (AU) e
dos permissionários (TPRU's) para cadastro de AU;
• Elaborar Processos Licitatórios para atribuição de áreas vagas;
• Elaborar termo de acordo para pagamento de dívida com terceiros;
• Realizar o encerramento do processo com respectivo termo de retirada de queixa
• Enviar documentos à SEGES, para autuação em processos administrativos;
• Participar de reuniões, quando solicitado pela Chefia da SAEXI;
• Orientar os técnicos administrativos de nível inferior em suas rotinas e procedimentos
básicos da empresa.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DELCO/SEANC -SEÇÃO DE ANÁLISE DE CUSTOS
• Executar atividades de apoio administrativo, envolvendo controles, relatórios, levantamento
de dados, etc.;
• Prestar atendimento, interno e externo fornecendo informações e sanando dúvidas;
• Fornecer apoio no recebimento e expedição de documentos da Seção;
• Realizar levantamento de dados e informações sempre que solicitado;
TÉCNICO
• Elaborar controles administrativos relativos a sua área de atuação;
ADMINISTRATIVO
1
• Redigir correspondências da Seção, quando solicitado;
V
• Efetuar o Protocolo e controle da entrada e saída de documentos da Seção, realizando os
registros pertinentes;
• Conferir e analisar documentos para abertura e/ou autuação em processo, verificando sua
adequação e cumprimento à norma NP-AD-007, que rege as atividades do setor de processos;
• Carimbar, numerar e autuar os documentos recebidos, transformando-os num processo ou
encartando-os em processo já existente no arquivo da CEAGESP, incluindo e/ou atualizando
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dados nas planilhas eletrônicas de controle e no sistema informatizado de controle de
processos;
• Preencher os impressos referente a tramitação de processos, controle de trânsito de
processos e requisição de processos;
• Atender às requisições de processo solicitados pelas diversas áreas da Companhia, com
autuação da solicitação e folha de processo de encaminhamento e execução dos
procedimentos comuns à atuação de processos;
• Retirar e/ou guardar os processos do arquivo ativo e do arquivo permanente (3º andar Edsed
III e Edsed II - Oga);
• Acompanhar a tramitação dos processos sem autuação através do recebimento do
formulário trânsito de processo, atualizando dados nas fichas de controle e no sistema de
controle informatizado de processos;
• Manter atualizado e organizado o arquivo de guarda de processos;
• Realizar a cobrança dos processos, que estiverem em circulação e não forem devolvidos
dentro do prazo;
• Emitir listagens dos processos existentes nas áreas;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível V.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DECAL/SECAC -SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL
• Redigir documentos como C.I's, Folhas de Processos, Cartas e correspondências eletrônicas,
desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as à apreciação dos responsáveis;
• Identificar natureza das solicitações dos clientes;
• Auxiliar na gestão dos contratos administrativos;
• Executar atividades de apoio administrativo no âmbito da área comercial, envolvendo o
TÉCNICO
atendimento dos clientes, agilizando e controlando a demanda de trabalho;
ADMINISTRATIVO
1
• Fazer despacho e conferência de todos os documentos recebidos na Seção;
V
• Supervisionar o controle de entrada e saída de documentos da Seção;
• Posicionar os clientes em pré e pós contrato sobre o andamento dos atos administrativos,
bem como formular feedback dos contratos firmados.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEFIC/SECOB - SEÇÃO DE CONTAS A RECEBER E COBRANÇA
• Realizar controle de inadimplentes emitindo, inclusive, termos de interdições.
• Fazer atendimento a público interno e externo, pessoalmente ou por telefone;
• Elaborar cartas de negociação de débitos, agendamento de pagamentos e acordos de
parcelamentos de débitos;
• Efetuar cálculos de atualizações de valores;
• Efetuar transferência de débitos para cobrança judicial e montar processo para envio ao
Departamento Jurídico
• Efetuar atualização de débitos em cobrança judicial;
• Controlar e efetuar o fechamento do Jurídico;
• Manter os arquivos da seção organizados, seguindo orientação da norma;
• Fornecer apoio no recebimento e expedição de documentos referentes às áreas
administrativas da CEAGESP;
TÉCNICO
• Realizar levantamento de dados e informações, sempre que solicitado;
ADMINISTRATIVO
3
• Conferir e efetuar baixas de boletos, manuais e automáticas, nos sistemas de contas a
V
receber e sistema bancário;
• Elaborar relatórios, comunicações internas e demonstrativos diversos;
• Efetuar o fechamento diário da movimentação financeira;
• Manter os controles das carteiras do contas a receber;
• Efetuar atividades pertinentes aos sistemas de faturamento, contas a receber e cobrança;
• Controlar os cheques devolvidos;
• Incluir e excluir devedores do CADIN;
• Realizar a importação do faturamento da Armazenagem no sistema de contas a receber;
• Efetuar conciliação nos registros do faturamento e contas a receber;
• Executar trabalhos gerais da seção, tais como arquivos, operar equipamentos de fotocópias,
fax e impressoras;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
TÉCNICO
• Apoiar a equipe de codificação no recebimento, loteamento e preparação das Notas Fiscais
1
ADMINISTRATIVO
de alimentos in natura comercializados no entreposto para inserção no SIEM
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• Apoiar às equipes de codificação e digitação no fornecimento de listas de códigos de
permissionários, procedências e produtos constantes do rol de códigos
• Controlar os códigos, pesos de embalagens, variedades de produtos, permissionários
ativos/inativos a partir dos sistemas SIEM e COMPIERI
• Realizar a manutenção do SIEM – inclusões, exclusões e alterações de entradas no
entreposto, produtos, volumes, procedências e permissionários
• Fazer o fechamento diário e mensal do movimento comercializado no entreposto
• Atender ao chefe da seção nas diversas demandas quanto a relatórios gerenciais e
atendimento aos pedidos de terceiros (volumes e produtos comercializados, eficiência dos
permissionários, etc...)
• Enviar mensalmente o relatório final de movimentação do entreposto para as diversas
seções interessadas
• Realizar a abertura e acompanhamento de chamados técnicos junto à Informática para
problemas de acesso dos funcionários da seção
• Atender por telefone e pessoalmente os diversos interessados (permissionários,
caminhoneiros e entregadores, etc...) quanto à solicitação de cópias de Notas Fiscais que
adentraram o entreposto
• Efetuar diversos controles por planilhas do Excel.
• Realizar levantamento de dados e informações, sempre que solicitado.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEFIC/SEFIP - SEÇÃO FISCAL E PATRIMONIAL
• Controlar mediante planilhas os serviços tomados, verificando a incidência de INSS, IRRF, PIS,
COFINS, CSLL (retidos na fonte);
• Apurar INSS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL (retidos na fonte) através de ERP;
• Gerar guias para recolhimento dos impostos, atentando-se aos prazos determinados por
cada agenda tributária;
• Conferir os lançamentos realizados por diversas áreas da empresa no sistema ERP;
• Efetuar análise do bem adquirido e classifica-lo por modelo, tipo, conta contábil e taxa
correspondente ao seu grupo contábil para as bases Fiscal e Societária;
• Gerar cálculo de depreciação uma vez por mês com vistas ao fechamento do módulo do
Ativo Fixo para as bases Fiscal e Societária;
• Fazer conciliação dos valores adquiridos, baixados, depreciados e seus saldos anteriores e
atuais nas bases Fiscal e Societária com as informações contidas nos razões contábeis;
• Instaurar processo de Inventário Físico Patrimonial pelo menos uma vez ao ano;
• Realizar baixas e transferências de bens patrimoniais sempre que for solicitado, bem como,
translado e/ou retirada;
• Manter local adequado para guarda de bens em disponibilidade e Inservíveis;
• Organizar em pastas as notas fiscais recebidas referentes a contratação de serviços de
terceiros, que serão objeto de análise dos impostos retidos;
TÉCNICO
• Gerar guias para recolhimento dos impostos e taxas, atentando-se aos prazos determinados
ADMINISTRATIVO
1
por cada agenda tributária;
V
• Efetuar os lançamentos para entrega eletrônica da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais);
• Conferir as análises de incidência dos impostos, base de cálculo, isenções, etc;
• Elaborar planilha de controle de pagamento de impostos e taxas municipais;
• Organizar em pastas por centro de custos, os carnês de IPTU e Taxas municipais;
• Acompanhar e manter vigente o certificado de regularidade de consumidor de recurso
naturais, junto ao Governo do Estado - Secretaria de Estado do Meio Ambiente;
• Manter atualizado o Quadro de Sócio Administrador junto a SRFB e JUCESP;
• Acompanhar a situação cadastral, junto aos órgãos federal, estadual e municipal de toda
Rede Armazenadora, CEASAS e Frigoríficos;
• Fazer Escrituração de livros fiscais: ICMS, Livro de Entrada, Livro de Saída, Notas Fiscais de
Serviços Tomados, Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência;
• Apurar e elaborar as guias para recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais;
• Elaborar e transmitir declarações acessórias municipais: Livros fiscais de serviços tomados,
DIPAM; estaduais: GIA-ICMS e federais: PerdComp, EFD ICMS/IPI (Matriz),
• Receber e analisar as notas fiscais recebidas referente à compra de bens e mercadorias,
assim como, a contratação de serviços de terceiros, tocante a retenção de impostos;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEPAR/SEOPS - SEÇÃO OPERACIONAL REGIONAL SUL
TÉCNICO
1
• Executar tarefas de suporte ao DEPAR (gerência e seções) e também as Unidades da Rede

TÉCNICO
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IV
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ADMINISTRATIVO
V

Armazenadora;
• Registrar o recebimento/expedição de documentos encaminhados pelos e para os órgãos
internos, clientes e outros, organização de documentos, recepção de pessoas que procuram a
gerência/chefia, inteirando-se do assunto, verificando a disponibilidade de atendimento,
atendimento e filtragem de ligações;
• Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e
demais correspondências, submetendo-as à apreciação dos responsáveis, bem como,
providenciar assinatura e expedição dos mesmos;
• Analisar e preparar despachos nos expedientes administrativos, colher as respectivas
assinaturas e providenciar a expedição dos mesmos;
• Marcar e convocar reuniões, conforme instruções recebidas pela Gerência;
• Encaminhar correspondência aos clientes, solicitando manifestação no interesse na
renovação de contrato, com posterior elaboração e encaminhamento de PRD’s;
• Preparar documentação necessária para abertura de processo licitatório, com elaboração de
PRD, de assuntos relacionados ao departamento, bem como realizar pesquisa de mercado;
• Preencher documentos específicos relacionados aos clientes do DEPAR, com posterior envio
às Diretorias, para assinaturas e remessa ao interessado;
• Dar Suporte aos Estagiários;
• Receber das Unidades as SAC’s, SAU’S e Notas Fiscais dos serviços/compras efetuados,
através de liberações e providenciar o encaminhamento para pagamento;
• Providenciar relatórios, gráficos, demonstrativos de resultados de trabalho, planejamento e
orçamento anual do DEPAR, para que sejam utilizados na elaboração do Relatório de Gestão
do DEPAR e/ou trabalhos que são constantemente apresentados para Diretoria/Presidência/
Conselho de Administração:
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEARH/SESMT - SEÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
• Providenciar as medidas administrativas necessárias para a realização de exames médicos
pré-admissionais, periódicos, demissionais, em empregados, solicitando autorizações para a
UNIMÉD para a realização de exames complementares, quando necessário e o cadastro no
sistema informatizado.
• Executar atividades de apoio na área de recursos humanos, controles, relatórios e
levantamento de dados;
• Efetuar os processos relativos ao controle do PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional e atualização do sistema de recursos humanos para processamento das
informações do e-social;
• Análises de documentos, redação e digitação de memorandos, ofícios, elaboração de
planilhas, relatórios, atendendo as exigências legais. Manter atualizado o controle de
TÉCNICO
absenteísmo no sistema de recursos humanos, registrando as faltas e licenças médicas;
ADMINISTRATIVO
1
• Efetuar apontamentos de dados para débito em folha de pagamento. Elaborar quadros
V
demonstrativos e relatórios conforme orientações recebidas;
• Atender e efetuar ligações telefônicas, coletando e prestando informações solicitadas;
• Efetuar levantamentos diversos de preços e orçamentos de compras de equipamentos de
segurança e proteção contra incêndios;
• Controlar os pagamentos diversos dos serviços prestados nos contratos e compras de
equipamentos da área de segurança e medicina do trabalho;
• Desenvolver processo de aquisição, compra e débito em folha de pagamento de vacinas para
os funcionários;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível V
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP -SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
• Fazer recrutamento e seleção de candidatos para as vagas de estágio;
• Elaborar o acordo de cooperação e contrato do candidato aprovado, e após a assinatura dos
documentos, realizar a admissão do estagiário. Durante a estadia do estagiário na empresa;
• Realizar mensalmente a folha de pagamento dos estagiários;
TÉCNICO
• Realizar procedimentos de controle nas planilhas, e diante das rescisões, expedir
ADMINISTRATIVO
1
documentos, notificar as áreas interligadas ao processo e atualizar planilhas de controle;
V
• Realizar todos os procedimentos necessários para a elaboração e execução do processo
seletivo interno e concurso público, sob supervisão dos níveis superiores e da chefia;
• Auxiliar na elaboração e execução de eventos diversos na empresa.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: DEARH/SEPES -SEÇÃO DE PESSOAL
• Realizar o recebimento e recolhimento das marcações dos funcionários;
• Lançar no sistema de folha de pagamento, as escalas de trabalho e processamento das
marcações;
• Emitir os relatórios de ponto, de inconsistências;
• Realizar o apontamento de faltas/justificativas e atrasos, integrando as informações para
cálculo da folha de pagamento;
• Realizar a conferência de horas extras autorizadas e apuração para pagamento de benefícios
(VR e VT) sobre horas extras.
• Efetuar e conferir os lançamentos para elaboração da folha de pagamento.
• Marcar perícia e realizar o acompanhamento de afastados/retornos; complemento de auxílio
TÉCNICO
doença.
ADMINISTRATIVO
1
• Fazer controle da Manutenção Relógio de Ponto: Troca de bobina, transferências de
V
funcionários, coleta de marcações, atualização de comandos, horários etc.
• Prestar informações a outros órgãos da Empresa, quando solicitado.
• Fornecer subsídios à área Financeira para estimativa de custos.
• Emitir e acompanhar os relatórios gerenciais, referente ao Ponto e Frequência e Horas Extras
realizadas e pagas.
• Elaborar o CAGED para encaminhamento ao Ministério do Trabalho.
• Planilha de Custos com Funcionário.
• Auxiliar nos lançamentos e conferência de benefícios, quando necessário.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VIII
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO V - LOTAÇÃO: PRESD/CODCO - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
• Auxiliar no preparo de pautas, apuração de informações, realização de reportagens, edição
de matérias e criação de release para uso em comunicação interna e externa.
• Auxiliar na orientação dos estagiários na formação de comunicação social para
TÉCNICO
desenvolvimento das atividades no setor.
ADMINISTRATIVO
1
• Auxiliar nos registros fotográficos.
V
• Recepção e acompanhamento de visitantes, mídia em geral e outros públicos.
• Colaborar na preparação de eventos internos e externos.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPAR/AGARA - ARMAZÉM SILO GRANELEIRO DE ARARAQUARA
• Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e
submetendo-as à apreciação dos responsáveis;
• Recepcionar pessoas que procuram o armazém, inteirando-se do assunto, verificando a
disponibilidade de atendimento;
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do armazém, selecionando-as e
TÉCNICO
entregando-as aos responsáveis;
ADMINISTRATIVO
1
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências da unidade;
VI
• Controlar o estoque de materiais utilizados pela unidade, providenciando a reposição,
quando necessário;
• Preencher documentos específicos relacionados a unidade, com posterior envio a Chefia
Regional, para assinaturas e remessa ao interessado;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VI;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPAR/AGAVA - GRANELEIRO DE AVARÉ
• Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e
submetendo-as à apreciação dos responsáveis;
• Recepcionar pessoas que procuram o armazém, inteirando-se do assunto, verificando a
disponibilidade de atendimento;
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
TÉCNICO
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do armazém, selecionando-as e
ADMINISTRATIVO
1
entregando-as aos responsáveis;
VI
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências da unidade;
• Controlar o estoque de materiais utilizados pela unidade, providenciando a reposição,
quando necessário;
• Preencher documentos específicos relacionados a unidade, com posterior envio a Chefia
Regional, para assinaturas e remessa ao interessado;
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• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VI.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTAT - GRANELEIRO DE TATUÍ
• Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e
submetendo-as à apreciação dos responsáveis;
• Recepcionar pessoas que procuram o armazém, inteirando-se do assunto, verificando a
disponibilidade de atendimento;
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do armazém, selecionando-as e
TÉCNICO
entregando-as aos responsáveis;
ADMINISTRATIVO
1
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências da unidade;
VI
• Controlar o estoque de materiais utilizados pela unidade, providenciando a reposição,
quando necessário;
• Preencher documentos específicos relacionados a unidade, com posterior envio a Chefia
Regional, para assinaturas e remessa ao interessado;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VI.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPAR/ASFER - ARMAZÉM SILO DE FERNANDÓPOLIS
• Redigir e digitar correspondências, CI, Ofícios, desenvolvendo textos, preparando minutas e
submetendo-as à apreciação dos responsáveis;
• Recepcionar pessoas que procuram o armazém, inteirando-se do assunto, verificando a
disponibilidade de atendimento;
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do armazém, selecionando-as e
TÉCNICO
entregando-as aos responsáveis;
ADMINISTRATIVO
1
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências da unidade;
VI
• Controlar o estoque de materiais utilizados pela unidade, providenciando a reposição,
quando necessário;
• Preencher documentos específicos relacionados à unidade, com posterior envio a Chefia
Regional, para assinaturas e remessa ao interessado;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VI.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Atender carregadores;
• Realizar atendimento nas renovações de carregadores mensalmente;
• Cancelar carregadores com carteirinhas vencidas;
• Liberar carrinhos apreendidos no Entreposto;
• Despachar cartas de iniciantes solicitadas pelo Sindicar (Sindicato dos carregadores);
• Realizar o atendimento aos prestadores de serviço, tanto no cadastramento de iniciantes,
TÉCNICO
quanto na renovação de credenciais;
ADMINISTRATIVO
1
• Elaborar ofícios para o Departamento de Identificação e Registros Diversos (DIRD);
VI
• Elaborar pareceres relativos aos carregadores que pretendem ingressar ou retornar as
atividades no ETSP;
• Montar prontuário de carregadores, arquivar, cadastrar ofícios;
• Fornecer informações aos oficiais de justiça sobre carregadores;
• Fazer declaração de carregadores para ações trabalhistas contra permissionários;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DELCO/SECOM - SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
• Efetuar compra de materiais através de SAC (Solicitação e Autorização de Compras) ou para
reposição de estoque por meio de SER (solicitação de reposição de estoque), através de
cotação eletrônica e ou pesquisa de mercado;
• Cadastrar e acompanhar adjudicação ou cancelamento de cotação eletrônica no
TÉCNICO
Comprasnet;
ADMINISTRATIVO
1
• Elaborar e preencher planilhas de acompanhamento de processos administrativos e
VI
orçamentário da SECOM;
• Elaborar proposta de Resolução de Diretoria, para aquisição de materiais da CEAGSP, através
de processo licitatório, de acordo com as normas internas e observância à Lei nº 8666/93 e
alterações conforme legislação aplicável, sob orientação da chefia, submetendo-as à
apreciação e assinatura da Gerência;
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• Elaborar comunicação interna para solicitação de abertura de processo administrativo
relacionado à Seção, bem como acompanhar autuação e sua tramitação;
• Redigir, digitar, submeter aos responsáveis e providenciar a autuação de documentos
relativos aos processos administrativos da seção, com orientação do superior
• Auxiliar nas análises das variações das despesas recuperadas;
• Elaborar relatórios gerenciais e relação de ativos a receber, mantendo controle das datas
tomando providências em caso de atrasos;
• Elaborar comunicações internas e demonstrativos diversos;
• Efetuar atividades pertinentes aos sistemas de faturamento, contas a receber e cobrança;
• Efetuar conciliação nos registros do faturamento e contas a receber;
• Executar trabalhos gerais da seção, tais como arquivos, operar equipamentos de fotocópias,
fax e impressoras;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DIOPE/SECQH - SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA
• Responsabilizar-se pelas rotinas administrativas
• Realizar levantamento dos pesquisadores que trabalham com cada fruta e hortaliça,
possíveis parceiros dos trabalhos desenvolvidos na SECQH e interessados nos seus resultados
• Efetuar a manutenção de banco de endereços de atacadistas, associações de produtores,
técnicos, prefeituras, órgãos de assistência técnica e de pesquisa
• Realizar a manutenção e organização das informações recebidas da SEDES de volume de
TÉCNICO
entrada e cotação de preços
ADMINISTRATIVO
1
• Fazer a divulgação e remessa das publicações e artigos da SECQH aos interessados VI
universidades, institutos de pesquisa, assistência técnica, associações de produtores, do
atacado, varejo e serviço de alimentação
• Apoiar a portaria nos programas de ‘Rotulagem’ e ‘Melhoria do Preenchimento da Nota
Fiscal do Produtor’, através de contato com o produtor e com órgãos de assistência técnica e
prefeituras do município de origem do produto.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Desenvolver o controle operacional do sistema SIEM;
• Realizar análise e solução das inconsistências;
• Levantar e analisar NFs com pendências para deliberação dos gestores;
TÉCNICO
• Apoiar a equipe de codificação no recebimento, loteamento, e preparação das NFs de
ADMINISTRATIVO
1
alimentos in natura comercializados no entreposto para inserção no SIEM;
VI
• Controlar códigos, pesos de embalagens, variedades de produtos, permissionários
ativos/inativos a partir dos sistemas SIEM e Compieri.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEPEC/SESEG - SEÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL E PATRIMONIAL
• Conferir e auxiliar o Gestor Técnico nas notas fiscais de contrato terceirizado de segurança
orgânica;
• Arquivar e controlar os documentos e produtos referentes ao PCE (Produtos Controlados
pelo Exército);
TÉCNICO
• Conferir, controlar e arquivar os alvarás de funcionamento expedidos pela Polícia Federal,
ADMINISTRATIVO
1
Polícia Civil e Exército;
VI
• Controlar e guardar os livros de armas e munições;
• Cadastrar, controlar e elaborar os cartões de estacionamento dos
funcionários/ambulantes/permissionários que utilizam as vagas gratuitas da Ceagesp.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEFIC/SETES - SEÇÃO DE TESOURARIA
• Redigir correspondências, desenvolvendo textos, preparando minutas e submetendo-as a
apreciação dos responsáveis;
• Digitar Cartas, memorando, relatórios e demais correspondências, bem como providenciar
assinatura e expedição;
TÉCNICO
• Atender e efetuar ligações telefônicas, prestando e obtendo informações;
ADMINISTRATIVO
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• Controlar o recebimento e expedição de correspondências do departamento, selecionandoVI
as e entregando-as aos responsáveis;
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências do setor;
• Manter contatos com as diversas unidades da empresa, solicitando e prestando informações
sobre assuntos diversos;
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TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
VI

• Baixar autorizações de pagamentos dos débitos automáticos, montando os respectivos
borderôs;
• Enviar de numerário para reposição do fundo fixo das unidade e matriz;
• Confeccionar cheques para pagamentos;
• Envio de numerário par compra de vales transporte das unidades;
• Confeccionar cartas DOC/TED enviadas aos Bancos para cheques administrativos,
exclusão/inclusão de débitos automáticos;
• Enviar numerário para compra de vales transporte das unidades;
• Controlar débitos automáticos;
• Dar baixa de fornecedores, impostos através do Sistema utilizado pela empresa;
• Efetuar pagamento de pensões alimentícias no início do mês;
• Lançar no sistema Star Soft os débitos automáticos;
• Fazer serviço bancário com borderôs de pagamentos e depósitos;
• Fazer lançamentos de débito automático no sistema Star Soft;
• Receber e mail em final de mês para solicitação e reposição de fundo fixo das unidades;
• Receber semanalmente malotes das unidades operacionais;
• Retirar documentação bancária, conferindo as autenticações e anexando comprovantes;
• Verificar recibos de compra de Vale Transporte, com valor enviado às unidades;
• Auxiliar no controle de viagens;
• Auxiliar no controle de contratos/cauções;
• Controlar documentos de regularização bancária procurações, cartões, etc.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEARH/SEPES - SEÇÃO DE PESSOAL
• Realizar cálculos e fechamento da Folha de Pagamento;
• Efetuar lançamentos e cálculos da Folha de Pagamento;
• Emitir/ elaborar Relatórios Gerenciais para conferência e controle;
• Realizar os procedimentos requeridos para contabilização de Folha de Pagamento;
• Providenciar a impressão/publicação de Holerites;
• Verificar recibos de quitação, saldo de salários e indenizações;
• Prestar informações a outros órgãos da Empresa, quando solicitado;
• Fornecer subsídios à área Financeira para estimativa de custos;
• Processar anualmente relatórios diversos, referentes a DIRF, RAIS e informes de rendimento
• Supervisionar e controlar os serviços relativos ao arquivo da seção, preservando a guarda
dos outros documentos, principalmente os exigidos por lei;
• Executar levantamentos de dados, verificando sistema e prontuário dos funcionários,
quando solicitado pela chefia;
• Realizar o fechamento da Folha de Pagamento;
• INSS: Gerar arquivo no sistema, e solicitar pagamento junto ao financeiro;
• FGTS: Gerar arquivo no sistema e validar no sistema Sefip, solicitar pagamento junto ao
financeiro;
• Acompanhar o processo de demissão a partir da comunicação direta e realização do exame
demissional;
1
• Realizar o levantamento das informações para cálculo das rescisões, tais como: saldo FGTS,
débitos/créditos (benefícios e valores a descontar e restituir);
• Realizar os lançamentos e cálculos no sistema, bem como, a conferência dos valores
apurados;
• Emitir todos os formulários de rescisão;
• Realizar as devidas anotações na Carteira de Trabalho;
• Emitir documento para pagamento da rescisão, observando os prazos legais;
• Agendar e acompanhar a Homologação junto ao Sindicato, quando necessário;
• Representar a Empresa, na qualidade de Preposto, quando necessário.
• Controlar o cadastro e da concessão de benefícios (inclusões, exclusões e upgrade): AuxílioCreche; Filhos Portadores de Necessidades Especiais; Vale Transporte; Vale
Refeição/Alimentação e Vale Cultura;
• Levantar, ratear e comprar vale transporte, vale-refeição/alimentação e vale cultura;
• Liberar e controlar de reembolsos;
• Contatar fornecedores;
• Realizar atendimento e suporte aos colaboradores;
• Elaborar e atualizar planilhas de controle; observando os lançamentos correspondentes em
folha de pagamento;
• Executar as atividades necessárias para garantir a manutenção dos benefícios concedidos
pela Empresa;
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• Efetuar cálculos referentes a reclamações trabalhistas, oferecendo assistência ao perito em
suas diligências ou quando solicitados pela Área Jurídica;
• Manter controle do período de férias dos funcionários, tomando as medidas cabíveis em
tempo hábil;
• Dar atendimento à área Jurídica na documentação solicitada a fim de subsidiar a defesa em
Processos Trabalhistas;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VI.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VI - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
• Planejar e organizar eventos de integração;
• Planejar e organizar eventos e campanhas em datas comemorativas;
• Apoiar e organizar os treinamentos obrigatórios, palestras e cursos em geral;
• Cadastrar certificados de cursos realizados pelos funcionários no sistema Star Soft;
• Dar encaminhamento aos treinamentos solicitados pelos funcionários, mediante formulário
de solicitação de curso;
• Realizar viagens para organização de treinamento;
• Solicitar compra de materiais necessários para o desenvolvimento das ações e eventos;
• Realizar o levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento;
• Auxiliar a chefia quanto à análise das solicitações de cursos;
• Realizar a inscrição de participantes em cursos externos, tomando as providências
relacionadas com datas, transporte, despesas e fornecendo as informações necessárias aos
participantes.
TÉCNICO
• Desenvolver atividades referentes à logística e apoio à realização de eventos internos e
ADMINISTRATIVO
1
externos;
VI
• Preparar materiais de apoio aos treinamentos, como lista de presença, certificado, avaliação,
apostila, convocação, convites etc;
• Organizar o local dos treinamentos, preparando todos os recursos necessários para os
instrutores e treinandos.
• Organizar coffee break para os participantes dos treinamentos e eventos.
• Manter controles sobre atividades e treinamentos ministrados.
• Manter atualizadas as informações sobre custos mensais/anuais de treinamento.
• Manter cadastro de entidades fornecedoras da área de treinamento.
• Avaliar o resultado do programa de treinamento desenvolvido.
• Executar atividades de apoio administrativo, envolvendo controle, relatórios, levantamento
de dados referentes a funcionários, estagiários e aprendizes.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: PRESD/CODSU - COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE
• Realizar serviços na área de sustentabilidade da empresa,
• Realizar atendimento ao público interno e externo, fornecendo informações e esclarecendo
dúvidas.
• Colaborar na criação e gestão do plano de sustentabilidade
• Criar e executar ações de educação ambiental voltada para os seus Stakeholder
• Acompanhar os projetos sociais da empresa, como Banco CEAGESP de Alimentos e Nossa
Turma.
• Visitar, periodicamente, entidades beneficiadas pelo BCA – Banco Ceagesp de Alimentos
• Dar suporte no desenvolvimento, junto a CODCO, na elaboração de material de divulgação
das ações das áreas Social e Ambiental, tanto para materiais impressos como conteúdo para
TÉCNICO
portal, intranet e mídias sociais
ADMINISTRATIVO
1
• Elaborar e acompanhar cases de sustentabilidade para a participação de concursos e
VII
prêmios na área de Sustentabilidade
• Responder a questionamentos de estudantes que procuram a área em busca de informações
da área e projetos envolvidos.
• Realizar interface com diversas áreas da empresa, consultorias especializadas e Instituições
parceiras.
• Organizar eventos na área, seminários internos de Sustentabilidade e reuniões.
• Dar suporte na coleta de dados para área de assessoria de imprensa.
• Apoiar no controle do orçamento da área de sustentabilidade e acompanhar o contato com
fornecedores.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
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• Atender aos permissionários e produtores rurais que não recebem pela venda a outros
permissionários da CEAGESP e registrar a reclamação de dívida através de “Termo de Queixa”.
Montar o processo para acompanhamento, convocando a parte devedora, realizando reunião
entre as partes e encerrar o processo com o respectivo termo de retirada de queixa assinado
pelo credor.
• Emitir Atestados de Dívidas dos permissionários com terceiros e elaborar tabelas de valores
atualizadas anualmente referentes a Tarifas Administrativas e Autorizações de Uso (AU)
submetendo-as à aprovação da Diretoria através de PRD
TÉCNICO
• Efetuar cálculos dos valores devidos pelos clientes nos processos de transferência, alteração
ADMINISTRATIVO
1
cadastral, atribuição de área. Lançar mensalmente no sistema Compiere os valores de
VII
“Cobranças Avulsas” e “Multas Operacionais” para cobrança aos respectivos permissionários e
controlar o recebimento de todas as cobranças “simples” emitidas pelas seções do DEPEC,
através do sistema SIAFI/SISGRU.
• Acompanhar orçamento de receitas, despesas, contratos, investimento e manutenção do
DEPEC e efetuar levantamento de dados informativos referentes às atividades desenvolvidas
nas seções do departamento, à fim de fornecer informações para elaboração de Relatório
Gerencial Anual.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEPEC/SAEXE - SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE DO ETSP
• Responsabilizar-se pelo almoxarifado de materiais de escritório existente no setor, fazendo
controle do estoque, requisições e distribuição aos funcionários;
• Elaborar e digitar os ofícios para assinatura do Gerente do Departamento, bem como
envelopar e enviar ao destinatário. Elaborar despachos em expedientes que serão assinados
TÉCNICO
pela Chefia imediata;
ADMINISTRATIVO
1
•Elaborar e digitar Comunicados que serão distribuídos no ETSP, bem como, bem como
VII
xerocar e recortar;
•Receber todos os documentos encaminhados ao Departamento e encaminhar para os setores
pertinentes ao assunto.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII- LOTAÇÃO: DECAL/SECAC - SEÇÃO COMERCIAL DA CAPITAL
• Planejar e supervisionar a rotina do departamento de vendas, coletar Indicadores do
mercado consumidor e atender clientes pré e pós-venda;
• Apresentar à Gerência as metas atingidas pela equipe;
• Analisar ações das empresas concorrentes;
• Analisar as necessidades do cliente;
• Filtrar informações do cliente visando a melhoria dos serviços;
• Identificar novos mercados consumidores;
TÉCNICO
• Elaborar planos estratégicos para introdução de novos produtos;
ADMINISTRATIVO
1
• Divulgar ações promocionais aos funcionários;
VII
• Acompanhar o cadastramento dos clientes;
• Contratar espaço para a exposição de produtos;
• Coordenar os contratos sob sua gestão;
• Negociar espaço publicitário;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação;
• Ter experiência na função de Chefia.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII- LOTAÇÃO: DIOPE/SECQH - SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA
• Responsabilizar-se pelo controle das rotinas administrativas;
• Responsabilizar-se pelos relatórios gerenciais solicitados pela diretoria ;
• Substituir a chefia na sua ausência - reuniões de diretoria e férias;
• Controlar e organizar as informações estatísticas disponíveis;
• Apoiar o desenvolvimento de material didático e revisão prévia;
• Desenvolver estudos de caracterização de perfis de comercialização, do comerciante, por
TÉCNICO
produto, por origem;
ADMINISTRATIVO
1
• Elaborar artigos para publicação na mídia dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela
VII
SECQH;
• Participar, como instrutor nos treinamentos e palestras técnicas da SECQH, para os
funcionários da CEAGESP e público externo;
• Apoiar o desenvolvimento de embalagens e instrumentos de modernização da logística;
• Acompanhar as visitas de produtores rurais – Dia de Cidade;
• Apoiar os estagiários e na formação de especialistas em frutas e hortaliças;
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• Prestar informações para elaboração de publicações na internet e impressa;
• Elaborar relatórios para atendimento a consultas de produtores, órgãos de assistência,
universidades, atacadistas.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Elaborar séries históricas dos produtos comercializados no entreposto da capital com
quantidade e preços médios mensais;
• Realizar a Consolidação do balanço mensal dos volumes e fluxos financeiros da
comercialização da capital e unidades do interior;
• Elaborar e analisar o calendário de sazonalidades dos produtos comercializados;
TÉCNICO
• Orçar e desenvolver análises estatísticas para diversos órgãos públicos e privados como
ADMINISTRATIVO
1
bancos rurais, produtores, universidades, órgãos de imprensa, governamentais, consultorias,
VII
entre outros;
• Elaborar e analisar os rankings de comercialização por permissionários, produtos, estados,
países, municípios por volume e fluxo financeiro.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEINT/SEDPI - SEÇÃO DE DESENV., PLANEJ. E PROJETOS DOS ENTREPOSTOS DO
INTERIOR
• Coletar informações mensais junto às diversas áreas da Companhia, para elaborações do
mapa de rateios e envio às Unidades para compor o Relatório Gerencial;
• Elaborar mapa de despesas para Rateios que comporão o faturamento mensal de todos os
Entrepostos do Interior;
• Acompanhar e conferir todos os valores que compõem o faturamento Mensal;
• Elaborar relatórios diversos de controle gerencial;
• Receber e conferir os relatórios gerenciais;
• Lançar e controlar receitas extras – por tipo e Unidade;
• Elaborar, mensalmente, mapa de identificação dos índices de ocupação das Unidades (TPRU
e AU);
• Elaborar, mensalmente, acompanhar a evolução do Resultado Operacional Contábil e
Resultado Operacional Gerencial – Total e por Unidades;
• Emitir relatório contendo todos os espelhos dos boletos que compõem o faturamento dos
Entrepostos do Interior;
• Atualizar HPs junto ao sistema informatizado, em conformidade com as solicitações das
Unidades;
• Alterar as Médias Ponderadas, que define o valor a ser rateado para cada permissionário, de
acordo com as orientações fornecidas pela SECOB;
• Cadastrar as taxas de lixo no sistema informatizado, sempre que houver inclusões de novas
TÉCNICO
áreas;
ADMINISTRATIVO
1
• Emitir Notas Fiscais de Saídas emitidas em todos os Entrepostos do Interior;
VII
• Incluir todas as Notas Fiscais de Entrada recebidas nos Entrepostos do Interior, que são
emitidas pela Matriz;
• Efetuar estudos e formação de preços para lances mínimos em processos licitatórios de
áreas vagas;
• Realizar estudos e formação de preços para cessão de área em Regime de Autorização de
Uso;
• Controlar e atualizar, anualmente, as tabelas de preços praticados nos Entrepostos do
Interior – Tabela de Tarifas Administrativa e de Diárias.
• Participar na elaboração do Relatório de Gestão do DEINT;
• Participar na elaboração da Previsão Orçamentária do DEINT;
• Participar em reuniões diversas, em substituição a Chefia da Seção;
• Participar na elaboração do respostas à Auditoria Interna;
• Participar na elaboração de respostas aos questionamentos da CGC e TCU;
• Realizar atendimento sobre assuntos diversos aos clientes internos (Capital e Interior);
• Atender clientes externos, no que se refere ao Canal do Permissionário;
• Controlar SACs emitidas pelas Unidades; (efetivação e rateio);
• Participar nas discussões pertinentes as alterações de Normas;
• Exercer suporte à Chefia da Seção em assuntos diversos;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEFIC/SECGE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE GERAL
TÉCNICO
1
• Realizar serviços de digitação, utilizando software específico.
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• Executar trabalhos gerais da seção, tais como arquivos, operar equipamentos de fotocópias,
fax e impressoras e aprendizado da rotina existente.
• Fornecer apoio no recebimento e expedição de documento da área Administrativa.
• Auxiliar na confecção e emissão de relatórios e outros serviços da área.
• Manter os arquivos da seção organizados, seguindo orientação da norma.
• Prestar atendimento interno e externo, fornecendo informações e sanando dúvidas
pessoalmente ou por telefone.
• Fazer a integração dos lançamentos entre as áreas da Companhia.
• Conferir e identificar os problemas com as informações provenientes de outras áreas.
• Orientar a origem sobre alteração de dados.
• Realizar levantamento de dados e informações, sempre que solicitado.
• Organizar e manter atualizado o arquivo de processos e documentos da seção.
• Manter controlada entrada e saída de documentos em tramitação na Companhia onde
estiver atuando, realizando os registros pertinentes.
• Realizar o inventário e conciliação geral dos elementos do ativo e do passivo, com
contabilização de eventuais diferenças encontradas.
• Redigir comunicação de faltas e/ou atrasos de envio de operações da CEAGESP.
• Exercer liderança profissional sobre os funcionários dos níveis inferiores.
• Participar do treinamento dos funcionários do nível I, II, III, IV, V e estagiários.
• Pesquisar e estudar soluções simulando alterações a fim de assegurar a normalidade dos
trabalhos da área contábil.
• Efetuar cálculos combinados, estabelecendo relações entre variáveis, com auxílio de
planilhas eletrônicas.
• Executar procedimentos e rotinas administrativas.
• Realizar tarefas de controle nas áreas financeira, contábil, administrativa e de pessoal.
• Executar as rotinas fiscais, apuração de impostos e obrigações acessórias.
• Acompanhar e analisar o controle patrimonial de ativo imobilizado.
• Auxiliar em atividades que envolvem rotinas de sistemas de gestão integrados.
• Efetuar lançamentos contábeis.
• Realizar atividades na área contábil como conciliação de contas contábeis.
• Acompanhar a conta da matriz e filiais e controle dos produtos em poder de terceiros.
• Classificar e analisar despesas por centro de custos operacional e administrativo.
• Manter os trabalhos em dia para atender o cronograma estabelecido.
• Elaborar, emitir, conferir e arquivar formulários, documentos, ofícios, planilhas e relatórios
administrativos ou técnicos correspondentes.
• Preparar Escrituração Contábil Digital e Escrituração Contábil Fiscal, para encaminhar à
Receita Federal.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEARH/SEPES - SEÇÃO DE PESSOAL
• Efetuar Cálculos e Fechamento da Folha de Pagamento;
• Auxiliar na elaboração de cálculos referentes a reclamações trabalhistas;
• Emitir formulários, guias e relações à serem encaminhadas aos órgãos específicos;
• Processar e controlar férias;
• Fazer Folha de Pagamento de Complemento de Aposentadorias;
• Controle de autorização, processamento e conferência de empréstimos consignados junto
aos Bancos Conveniados;
• Supervisionar e executar, quando necessário, as atividades necessárias para garantir a
TÉCNICO
manutenção dos benefícios concedidos pela Empresa.
ADMINISTRATIVO
1
• Acompanhar o processo de demissão a partir da comunicação direta à finalização do
VII
processo de homologação;
• Auxiliar na Gestão de Contratos;
• Controlar prazos e envio de arquivos específicos aos órgãos de controle, bem como,
assegurar o lançamento de informações pertinentes;
• Representar a Empresa, na qualidade de Preposto;
• Supervisionar os demais Técnicos Administrativos da área;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VII.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENV E GESTÃO DE PESSOAS (CARGOS E
SALÁRIOS)
TÉCNICO
• Realizar processos de admissões/demissões e movimentações, documentos e sistema;
1
ADMINISTRATIVO
• Analisar e calcular pedidos de diferenças salariais/gratificação de função e substituição de
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férias;
• Realizar todos os procedimentos necessários para a elaboração e execução do processo
seletivo interno e concurso público, sob supervisão;
• Fazer gestão dos contratos da área;
• Acompanhar e auxiliar nas demais atividades da área, principalmente no que diz respeito ao
desenvolvimento e melhoria do Sistema;
• Acompanhar Insuficiência de Saldo;
• Aplicar processo de Avaliação de Desempenho dos Funcionários;
• Apoiar a chefia em assuntos diversos;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VII.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII - LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENV E GESTÃO DE PESSOAS (DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS)
• Elaborar e analisar o quadro de dimensionamento da CEAGESP;
• Desenvolver programa de treinamento para formação e atualização aos funcionários;
• Fazer gestão de contratos da área;
• Elaborar e executar a avaliação de desempenho;
• Participar do Processo Seletivo Interno e Concurso Público;
TÉCNICO
• Analisar e calcular diferenças salariais/ Gratificação de função;
ADMINISTRATIVO
1
• Participar da organização de treinamento in company;
VII
• Participar do Projeto RH Itinerante;
• Apoiar a chefia em assuntos diversos;
• Desenvolver todas as atividades dos níveis abaixo do VII.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VII- LOTAÇÃO: DEARH/SEDEP - SEÇÃO DE DESENV E GESTÃO DE PESSOAS (SERVIÇO SOCIAL)
• Executar os serviços necessários para garantir a manutenção da assistência odontológica aos
funcionários e dependentes;
• Conferir orçamentos, pagamento aos prestadores dos serviços, rateios, etc
• Executar os serviços de manutenção da assistência médico-hospitalar;
• Fazer manutenção de cadastro (inclusão, exclusão, transferências, etc), conferir e
providenciar pagamento do faturamento, rateios;
TÉCNICO
• Confeccionar processo de continuidade de assistência médica para aposentados e demitidos,
ADMINISTRATIVO
1
etc
VII
• Fazer e conferir lançamentos de débitos e reembolsos na folha de pagamento referentes ao
plano de saúde e odontológico emitindo relatórios
• Fazer atendimento telefônico e presencial de funcionários e dependentes para tratar de
assuntos diversos ligados à assistência médica.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: PRESD/CODGO - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
• Elaborar comunicações internas, ofícios, relatórios e demais correspondências da área;
• Intermediar nos agendamentos de visitas técnicas/reuniões juntamente com
administradores dos mercados e/ou organizações internacionais ao qual se visita;
• Auxiliar na organização de viagens nacionais e internacionais do superior imediato,
preparando a devida documentação de afastamento do país, para análise e deliberação do
Ministério Supervisor;
• Monitorar a da Lei de Acesso à Informação e a Transparência no Portal da CEAGESP;
• Monitorar o Planejamento Estratégico da Companhia;
• Manter contatos com as diversas unidades da CEAGESP, solicitando e prestando informações
TÉCNICO
sobre assuntos diversos;
ADMINISTRATIVO
1
• Organizar, orientar e controlar os Expedientes Internos e Externos, Comunicações Oficiais da
VIII
Empresa, etc;
• Atender clientes e órgãos de controle interno e externo, pessoalmente ou por telefone,
fornecendo informações e esclarecendo dúvidas;
• Analisar documentos, redação e digitação (também na língua inglesa) de memorandos,
ofícios, etc;
• Moderar reuniões entre e/ou nas diversas áreas da Companhia;
• Cuidar da agenda de reuniões do coordenador;
• Participar de Grupos de Trabalhos, Comissões, Comitês.
• Participar da coordenação e/ou apoio em eventos nacionais e internacionais promovidos
pela companhia e/ou associações.
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INGLÊS FLUENTE

• Elaborar orçamento da CODGO.
• Elaborar Relatório de Prestação de Contas Ordinária Anual.
• Cuidar da agenda das câmaras setoriais e associações.
• Elaborar relatório SIG.
• Acompanhar todos os contratos da CODGO.
• Representar o superior imediato em reuniões, eventos, visitas internas e externas, etc;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação;
• Executar todas as atividades de técnico administrativo abaixo do nível VIII.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DIAFI/DETIN – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• Gestão Administrativa e Supervisão dos Contratos de Soluções de TI, respeitando o
Normativo Interno, a Instrução Normativa SLTI/MPOG 04/2014 e Resoluções de órgãos
controladores ou Superiores;
• Supervisionar e orientar aos técnicos dos níveis inferiores na operação de rotinas e
procedimentos do Departamento de Tecnologia da Informação;
• Participação em Comissões Fiscalizadoras de elaboração do PDTIC - Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação e de Implantação de Sistemas;
TÉCNICO
• Elaboração de minutas e acompanhamento de Normas Internas relacionadas aos Contratos
ADMINISTRATIVO
1
de Soluções de TI, bem como respostas aos questionamentos de órgãos controladores e de
VIII
governança de TI.
• Elaboração de Termos de Referência de Soluções de Tecnologia da Informação;
• Secretaria do Comitê Executivo de TI;
• Levantar dados e elaborar relatórios diversos solicitados pelo Gerente;
• Conhecer minuciosamente a rotina da área administrativa de Tecnologia da Informação.
• Elaboração do Relatório de Gestão de TI;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DELCO/SEAGE - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO E APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS
• Coordenar, recepcionar e atender clientes internos e externos, verificando as
disponibilidades de atendimento, etc;
• Controlar o Patrimônio físico da Seção;
• Digitar/Redigir correspondências, memorandos, relatórios, notas técnicas, e elaborar
minutas para deliberação superior;
• Orientar a organizar e manutenção do arquivo físico de documentos e correspondências;
• Realizar a manutenção dos arquivos eletrônicos de acordo com instruções superiores;
• Elaborar e auxiliar o controle e acompanhamento dos Contratos de responsabilidade técnica
da Seção, garantindo os interesses da CEAGESP;
• Elaborar os Instrumentos Contratuais e verificar as formalidades exigidas pela legislação e
Normativos internos da CEAGESP, para a emissão dos contratos;
• Conferir e analisar documentos de processos licitatórios, com a finalidade de elaboração do
Contrato;
• Efetuar levantamento de dados e Auxiliar na elaboração de esclarecimentos aos órgãos de
controle interno e externos;
• Dar quando solicitado, o apoio administrativo que se fizer necessário ao bom andamento da
TÉCNICO
Seção;
ADMINISTRATIVO
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• Realizar estudos e levantamentos diversos solicitados;
VIII
• Auxiliar o Chefe da Seção em suas atribuições;
• Orientar os Técnicos classificados em nível inferior, na realização de estudos e
levantamentos diversos solicitados e na operação de rotinas e procedimentos básicos da
empresa;
• Efetuar a entrada de todos os Processos que dão entrada na Seção, com análise dos
procedimentos solicitados pela área gestora, com posterior encaminhamento a Chefia da
Seção;
• Elaborar e controlar mensalmente Denúncia de vigência Contratual com antecedência de 06
(seis) meses de todos os Instrumentos Contratuais vigentes;
• Verificar as formalidades exigidas pela legislação e as normas internas para a emissão dos
Contratos;
• Capacitação e experiência de uso do SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços
Gerais e de operacionalização dos módulos pertinentes à Contratos, e do SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores.
• Experiência na atualização e Auxilio nos procedimentos de atualização dos Instrumentos
Contratuais (SINCON/SINCOV);
• Atualizar e Auxiliar o procedimento de atualização dos Instrumentos Contratuais no
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aplicativo da Transparência Pública;
• Auxiliar no Controle de Aplicação de Penalidades Contratuais - Elabora Carta de Penalidades
Contratuais, acompanha prazos legais de acordo com a legislação, efetua a publicação no
Diário Oficial da União, efetua o registro da ocorrência das penalidades no site do Compras
Governamentais/SICAF com novas regras a partir de 2011 e Atualizar os registros de
Penalidades contratuais em sistema;
• Efetuar as publicações dos Instrumentos Contratuais no Diário Oficial da União como o perfil
de Gerenciador;
• Conhecimento da legislação e Instruções Normativas pertinentes a Instrumentos
Contratuais;
• Atuar como membro da Comissão de Registro cadastral, na análise dos documentos,
planilhas e demais documentos de acordo com a legislação, orientando e assistindo o
requerente do Registro;
• Analisar e Conferir documentos de empresas que requeiram inscrição no Registro Cadastral
da CEAGESP, e orientar quanto a emissão do Certificado e sua efetiva entrega;
• Participar como suplente da Gestão Técnica de Contratos de veiculação de Matérias para
publicidade Legal;
• Conferir e controlar através de planilhas (uso interno da Seção) as publicações efetuadas no
Diário Oficial da União, com posterior conferência e elaboração de APDCs para pagamento das
Faturas da Imprensa Nacional;
• Auxiliar nos esclarecimentos aos órgãos de controle interno e externos;
• Realizar estudos e levantamentos diversos solicitados pela Auditoria Interna e órgãos de
Controle;
• Auxiliar o Chefe da Seção nas informações gerenciais dos Instrumentos Contratuais
elaborados e em elaboração;
• Auxiliar a analisar os processos administrativos de acordo com orientações do Departamento
Jurídico e de acordo com os Normativos Internos, buscando a melhor alternativa para a
continuidade dos procedimentos;
• Emitir relatórios gerenciais, a fim de atender a gerência e diretoria com informações de
todos os contratos ativos e inativos.
• Auxiliar nos estudos e/ou levantamentos diversos de Contratos, solicitados pela CODIN e
órgãos de Controle;
• Realizar demais atividades correlatas às descritas e as atividades solicitadas em função de
atendimento as alterações da legislação, bem como para o bom andamento das atividades da
Seção e/ou Departamento.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DELCO/SEANC - SEÇÃO DE ANÁLISE DE CUSTOS
• Executar atividades de apoio administrativo, envolvendo controles, relatórios, levantamento
de dados, etc.;
• Prestar atendimento, interno e externo fornecendo informações e sanando dúvidas;
• Fornecer apoio no recebimento e expedição e elaboração de documentos da Seção;
• Realizar levantamento de dados e informações sempre que solicitado;
• Elaborar relatórios gerenciais da área;
• Elaborar controles administrativos relativos a sua área de atuação;
• Elaborar requisições de material de escritório, necessários ao desempenho adequado das
atividades e controlar a devida utilização;
• Efetuar o Protocolo e controle da entrada e saída de documentos da Seção, realizando os
registros pertinentes;
• Responsabilizar-se pelo arquivo de documentos da área;
TÉCNICO
• Manter organizado o arquivo da Seção, seguindo orientações da chefia;
ADMINISTRATIVO
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• Manter controlada entrada e saída de documentos em tramitação no órgão onde estiver
VIII
atuando, realizando os registros pertinentes;
• Emitir documentos diversos, tais como: CIs, relatórios, solicitação de compra, requisição de
materiais e outros;
• Realizar pesquisa de preços para compor as solicitações de compra de materiais e
equipamentos necessários à Seção;
• Controlar os bens patrimoniais da Seção, movimentação dos bens por empréstimo,
transferência definitiva ou para reparos, mantendo atualizado o registro dos bens
patrimoniais;
• Conferir e analisar documentos para abertura e/ou autuação em processo, verificando sua
adequação e cumprimento à norma NP-AD-007, que rege as atividades do setor de processos;
• Responsabilizar-se pela montagem, autuação, tramitação e guarda de processos de trânsito
restrito, garantindo a tramitação e guarda sob sigilo;
• Carimbar, numerar e autuar os documentos recebidos, transformando-os num processo ou
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encartando-os em processo já existente no arquivo da CEAGESP, incluindo e/ou atualizando
dados nas planilhas eletrônicas de controle e no sistema informatizado de controle de
processos;
• Preencher os impressos referente a tramitação de processos, controle de trânsito de
processos e requisição de processos;
• Atender às requisições de processo solicitados pelas diversas áreas da Companhia, com
autuação da solicitação e folha de processo de encaminhamento e execução dos
procedimentos comuns à atuação de processos;
• Retirar e/ou guardar os processos do arquivo ativo e do arquivo permanente (3º andar Edsed
III e Edsed II - Oga);
• Acompanhar a tramitação dos processos sem autuação através do recebimento do
formulário trânsito de processo, atualizando dados nas fichas de controle e no sistema de
controle informatizado de processos;
• Organizar e manter atualizado o arquivo de processos e documentos do órgão;
• Realizar a cobrança dos processos, que estiverem em circulação e não forem devolvidos
dentro do prazo;
• Emitir listagens dos processos existentes nas áreas;
• Analisar processos verificando sua adequação às regras e regulamento da CEAGESP, bem
como, redigindo os despachos necessários;
• Apoiar a Chefia da Seção na Elaboração de Planilhas de Custo e Formação de Preços de
contratos terceirizados de acordo com o modelo da IN 02/2008 SLTI/MPGO e atualização
posteriores, realizando o levantamento de índices e informações que subsidiam a elaboração e
análise das planilhas, bem como efetuando os respectivos cálculos de acordo com a Instrução
Normativa e legislação aplicável;
• Executar atividades de apoio administrativo, envolvendo controles, relatórios, levantamento
de dados, etc;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
• Ter experiência na função de Chefia.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DIOPE/SECQH - SEÇÃO DO CENTRO DE QUALIDADE HORTIGRANJEIRA
• Elaborar estudo e planejamento para criação de projeto One Health CEAGESP
Projetar e Criar projeto de melhoria com o tema relacionado a saúde pública sanitária “One
Health”;
• Gerir tecnicamente o projeto, incluindo acompanhar, dar apoio em todas as atividades
desenvolvidas em relação ao projeto;
• Buscar colaboradores para o andamento do projeto;
• Elaborar relatórios técnicos de acordo com o andamento do projeto;
• Elaborar visitas técnicas para o planejamento do projeto em questão;
• Implementar ações para promoção da saúde pública e melhoria do projeto gerido;
• Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes solicitados pela
Seção;
• Conferir todos os documentos pertinentes ao projeto técnico o qual está sob sua
responsabilidade;
• Realizar estudos e levantamentos diversos solicitados por sua chefia;
• Criar imagens para utilização nos materiais técnicos e de treinamento utilizados
TÉCNICO
desenvolvidos pela SECQH;
ADMINISTRATIVO
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• Desenvolver estudos e pesquisas na Seção lotada e na melhoria da imagem visual;
VIII
• Realizar a racionalização e controlar o desempenho organizacional das imagens da Seção;
• Preparar e produzir cenários e fundos de assuntos estáticos para serem fotografados com
máquina digital;
• Produzir fotos com equipamento digital de assuntos macro, micro, panorâmico e em estilo
jornalístico;
• Realizar a produção de imagem para caracterização anatômica de hortaliças;
• Realizar a produção de imagem para caracterização fisiopatológica de produtos
hortigranjeiros;
• Desenvolver estudos de caracterização e diferenciação da qualidade dos produtos do
mercado;
• Aplicar técnicas para produção de imagem com variados recursos;
• Participar de estudos e atividades de caracterização e controle de qualidade
• Organizar arquivo de imagens digitais e em formato de contatos;
• Realizar o levantamento fotográfico para a caraterização das operações de comercialização
• Fazer o levantamento fotográfico para a caracterização de embalagens
• Participar no desenvolvimento dos materiais gráficos e web
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• Dar apoio aos demais técnicos com imagens para relatórios e demais documentos.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DECAL/SEGES - SEÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS
• Redigir correspondências, CI, Ofícios, Relatórios, SACs, desenvolvendo textos, preparando
minutas e submetendo-as à apreciação dos responsáveis;
• Elaborar Propostas de Resolução de Diretoria, de acordo com as normas internas e
observância à Lei nº8.666/93 e legislação aplicável;
• Elaborar Comunicação Interna para solicitação de abertura de processo administrativo
relacionados a Seção, bem como acompanhar autuação e sua tramitação;
• Redigir, e submeter aos responsáveis e providenciar a autuação de documentos relativos aos
processos administrativos da seção;
• Monitorar e controlar prazos relacionados aos contratos administrativos pertinente a seção;
• Acompanhar e fiscalizar os contratos pertinentes à seção, atesto dos serviços realizados,
emissão de relatórios de serviços e verificação da regularidade de empresas contratadas;
• Pesquisar preço para fins de instrução nos processos licitatórios e aditamentos contratuais;
• Prestar atendimento ao público interno, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações;
• Organizar e manter atualizado o cadastro e o arquivo dos documentos referentes aos
usuários;
• Efetuar o controle de quilometragem, quando de viagens de funcionários com veículo
próprio;
• Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de sua equipe de trabalho,
responsabilizando-se pela gestão administrativa e técnica, observando as Normas Internas.
• Elaborar relatórios mensais das atividades sob sua responsabilidade;
• Efetuar o inventário físico, conforme normas estabelecidas;
TÉCNICO
• Conferir taxas e tarifas, fornecendo dados para a área de contabilidade referente a seguros e
ADMINISTRATIVO
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prêmios pagos.
VIII
• Controlar e administrar a frota de veículos da empresa;
• Elaborar planilhas mensais por centro de Custos para envio ao DEFIC;
• Manter em ordem a documentação dos veículos, licenciamento, pagamento de taxas,
emplacamento, desbloqueio de penhora junto ao Detran.
• Coordenar a programação para saída dos veículos com e sem motorista através de agenda e
emissão do controle de Trafego e recolhimento das requisições de veículos autorizando pelos
Gerentes, quando necessário;
• Providenciar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos – providenciar orçamentos.
• Emitir autorizações para pagamento das faturas mensais, conforme contratos e orientação
da Chefia;
• Supervisionar as atividades relativas à expedição e fluxo de documentos; utilização de
veículos e recursos alocados para esse fim (frota própria e terceirizada);
• Coordenar os trabalhos de recebimento, triagem, controle e distribuição de correspondência
interna e externa da Companhia (serviços postais, malote e protocolo interno), trânsito dos
processos administrativos pelos diversos departamento da Matriz.
• Coordenar a execução dos serviços prestados pelos terceirzados – mensageiros (documentos
e distribuição de materiais); motoboy; veículos e motoristas; postagens e remessa de
documentos (malotes).
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Ter experiência na função de Chefia.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DELCO/SELIC - SEÇÃO DE LICITAÇÕES
• Atuar como membro ou como Presidente da Comissão Julgadora nos Procedimentos
Licitatórios;
• Elaborar e/ou revisar atas de sessões de licitação;
• Realizar análise e julgamento nos processos licitatórios, procedendo à divulgação dos
TÉCNICO
mesmos;
ADMINISTRATIVO
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• Elaborar, analisar, revisar e assinar como responsável de Editais de processos para licitação
VIII
em conformidade com a Lei 13.303/16 e Lei 10.520/02 e decretos posteriores;
• Atuar como pregoeiro em Pregões Presenciais.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
• Ter experiência na função de Chefia.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO VIII - LOTAÇÃO: DEPAR/SEOPN - SEÇÃO OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE
TÉCNICO
• Elaborar e encaminhar solicitações de compras solicitadas pelo Departamento e Unidades
1
ADMINISTRATIVO
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pelos órgãos da empresa;
• Controlar e encaminhar documentos à Junta Comercial (movimento de warrants/recibos
depositantes /movimento de mercadorias);
• Manter o controle sobre o Fundo Fixo, verificando o limite e reposição do mesmo, quando
necessário;
• Aplicar reajustes nos contratos, bem como atualizações dos seguros garantias e apólices dos
contratos terceirizados;
• Apurar os descontos referentes à faltas/atrasos dos funcionários das empresas
terceirizadas;
• Controlar e encaminhar o recebimento e expedição de todas as Notas/Faturas dos
Contratos; Terceirizados/Sindicatos, conferindo-as bem como, responsabilizar-se pela sua
tramitação pelos órgãos competente da CEAGESP, bem como, pelas chefias Regionais e
gestores;
• Controlar os relatórios das Unidades referente à prestação de serviços pelas empresas
terceirizadas;
• Informar as Unidades a cotação das mercadorias para efeito de taxação e ad-valorem e
declaração de seguros;
• Dar suporte aos estagiários.
• Responsabilizar-se por todos os procedimentos necessários quanto aos cumprimentos de
registros de fiéis depositários das unidades armazenadoras, junto a JUCESP;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VIII.
TÉCNICO OPERACIONAL III - LOTAÇÃO: DEPAR/AGAVA - GRANELEIRO DE AVARÉ
• Amostrar, contar, medir, pesar, separar, verificar teor de umidade e porcentagem de
impurezas das mercadorias que receber e entregar, nos Silos ou Armazéns, respeitando os
padrões de recebimento da Ceagesp;
• Organizar a formação de lastro, visando ao perfeito emblocamento da mercadoria, o melhor
aproveitamento do espaço físico e a perfeita identificação dos lotes;
• Realizar triagem dos produtos na entrada, separando os mesmos em blocos quando esta
operação for necessária;
• Elaborar e assinar documentos referentes a recebimentos e entregas de mercadorias, bem
como notas dos serviços realizados;
• Efetuar levantamento físico das mercadorias armazenadas;
TÉCNICO
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• Verificar o estado de conservação das mercadorias armazenadas por meio de amostragens
OPERACIONAL III
determinadas pelo encarregado de operações;
• Executar serviços diversos nas áreas administrativa e operacional, quando solicitado;
• Acompanhar, execução e orientação do tratamento fitossanitário, através da aplicação de
inseticidas e fumegantes utilizados no expurgo e pulverização da massa armazenada e
pulverização interna e externa das edificações, monitorando o risco de infestação de pragas,
roedores e animais peçonhentos;
• Orientar os serviços de expurgo e conservação, quando necessário;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação;
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível III.
TÉCNICO OPERACIONAL III - LOTAÇÃO: DEPEC/SESAR - SEÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO A RECICLAGEM
• Controlar o vestiário dos funcionários da área operacional;
• Acompanhar os serviços de reciclagem;
• Acompanhar os serviços de pintura de guias, cercas e muros do ETSP;
• Acompanhar os serviços de Jardinagem;
• Preparar as iscas para colocação nos bueiros;
• Acompanhar os serviços de desratização e atualizar de planilha de controle de iscas usadas;
• Avaliar e informar as condições gerais das bocas de lobo e das bocas de leão;
• Acompanhar os serviços de limpeza do ETSP realizados pelas empresas contratadas;
TÉCNICO
1
• Acompanhar as operações do caminhão munck e caminhão pipa.
OPERACIONAL III
• Efetuar a contagem de contêineres quando necessário;
• Fazer vistorias em carretas para carregamento com lixo ou material de reciclagem;
• Confeccionar relatórios diários de controle de serviços da empresa contratada;
• Acompanhar os serviços de Apoio Operacional à outras seções e departamentos;
• Elaborar relatório descritivo dos problemas estruturais em sanitários públicos e pavilhões do
ETSP;
• Efetuar pesagem de carretas de lixo, composto e reciclados;
• Conferir material descartado por permissionários do ETSP, a fim de controle do estoque
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fiscal;
• Efetuar conferência de equipamentos e máquinas das empresas terceirizadas;
• Controlar a frequência dos funcionários terceirizados;
• Confeccionar relatórios diários de controle de serviços da empresa contratada;
• Realizar operações básicas com trator (Operacionalização do implemento pá carregadeira e
lamina frontal)
• Orientar os funcionários operacionais de nível inferior em suas rotinas e procedimentos
básicos da empresa;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível III.
TÉCNICO OPERACIONAL IV - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTUP - GRANELEIRO DE TUPÃ
• Executar as operações físicas e manobras dos circuitos operacionais correspondentes à
descarga, carga, carga, limpeza, secagem, expurgo, transilagem, etc, das mercadorias
estocadas;
• Zelar pela limpeza, manutenção e bom funcionamento do equipamento eletromecânico,
executando consertos que não exijam mão-de-obra especializada, ou comunicando os efeitos
à sua chefia;
• Preencher e assinar notas de entrada e ordens de saída, anotando os serviços que foram
executados, boletins de estoque, guias de transilagem, etc;
• Acompanhamento, execução e orientação do tratamento fitossanitário, através da aplicação
de inseticidas e fumigantes utilizados no expurgo e pulverização da massa armazenada e
pulverização interna e externa das edificações, monitorando o risco de infestação de pragas e
roedores;
• Amostrar, contar, medir, pesar, separar, verificar teor de umidade e porcentagem de
impurezas e outros das mercadorias que receber e entregar, nos silos ou armazéns,
TÉCNICO
respeitando os padrões de recebimento da CEAGESP.
1
OPERACIONAL IV
• Organizar a formação de lastro, visando ao perfeito empilhamento da mercadoria, o melhor
aproveitamento do espaço físico e a perfeita identificação dos lotes.
• Realizar triagem dos produtos na entrada, separando os mesmos em blocos quando esta
operação for necessária.
• Elaborar e assinar documentos referentes a recebimentos e entregas de mercadorias, bem
como notas dos serviços realizadas.
• Efetuar levantamento físico das mercadorias armazenadas.
• Preencher e assinar notas de entrada e ordens de saída, anotando os serviços que foram
executados, boletins de estoque, guias de transilagens, termometria.
• Verificar e amostrar, periodicamente, as mercadorias armazenadas, visando o controle da
qualidade, identificação de necessidades de movimentações internas e controles
fitossanitários.
• Manter controle físico e de qualidade dos produtos armazenados.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação;
TÉCNICO OPERACIONAL IV - LOTAÇÃO: DEPEC/SEGOP - SEÇÃO DE GESTÃO DAS PORTARIAS
• Controlar a entrada de veículos com mercadorias;
• Conferir notas fiscais com mercadorias transportadas pelos veículos, verificando a
procedência, tipo e qualidade da mercadoria, natureza de operação;
• Realizar inspeção visual, no intuito de averiguar o cumprimento ao regulamento do
entreposto, quanto à entrada de mercadorias;
• Chancelar as notas fiscais.
• Atender ao público interno e externo, fornecendo informações e esclarecendo dúvidas;
• Auxiliar e orientar os terceirizados quanto ao cumprimento às Normas e Procedimentos
vigentes.
TÉCNICO
• Auxiliar na execução de apreensão de mercadorias e produtos que se encontram em
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OPERACIONAL IV
desacordo com as normas e procedimentos estabelecidos.
• Coibir a entrada de veículos no mercado fora do horário estipulado ou transportando
produtos não permitidos como lixo ou material inservíveis (palhas, capim, madeira, papel...).
• Coibir entrada de produtos tóxicos.
• Coibir entrada de veículo transportando mercadoria com Notas Fiscais Não Destinadas ao
ETSP.
• Coibir entrada de veículos com mercadorias embaladas com jornal ou papel impróprio.
• Coibir entrada de veículos transportando caixas de marcas alheias .
• Conferir notas fiscais com mercadorias transportadas pelos veículos, verificando a
procedência, tipo e qualidade da mercadoria, natureza de operação.

PRÉ-REQUISITOS
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• Distribuir comunicados e avisos aos usuários e permissionários.
• Efetuar abertura dos portões, conforme dias e horários estipulados pela Gerencia do
Entreposto.
• Orientar clientes/usuários e, na localização de boxes e serviços, e horários dos mesmos.
• Orientar Permissionários e Usuários quanto às Normas do ETSP.
• Preencher Ficha de Verificação e Orientação de Rotulagem.
• Preencher termo de Notificação de Multa para mercadorias Sem Nota Fiscal.
• Proibir a entrada de veículos transportando mercadoria destinado a permissionário
interditado pelo DEFIC ou DEPEC.
• Transmitir informações técnica-operacional com clareza (Rotulagem, Notas Fiscais etc).
• Zelar pelo ambiente de trabalho conservando equipamentos e bens materiais.
• Efetuar blitz nas Portarias do ETSP.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL IV - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAC - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL
• Fazer manutenção preventiva, corretiva, preditiva e de adequações nas instalações civis,
compreendendo todos os elementos arquitetônicos e de engenharia civil das edificações
existentes e seus entornos abrangendo: hidráulica, pintura, alvenaria, carpintaria,
revestimento, coberturas e todos os outros correlatos à área de manutenção civil conforme
orientação recebida;
• Fazer manutenção preventiva, corretiva, preditiva e de adequações nos sistemas, redes e
instalações hidráulicas, existentes ou que venham a ser instalados;
• Realizar serviços especializados diversos e de adequações relacionados aos sistemas tais
quais: instalação e remanejamento de equipamentos hidro sanitários, instalações hidráulicas,
bem como reconstituição de partes civis, Execução de concreto, armaduras, argamassas de
revestimento e assentamento;
TÉCNICO
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• Realizar de serviços de adequações e/ou adaptações das instalações físicas, sob demanda,
OPERACIONAL IV
conforme a necessidade das atividades nas unidades, incluindo instalações de divisórias,
grades, portões, remoções e construções;
• Executar atividades de manutenção civil, abrangendo: hidráulica, pintura, alvenaria,
carpintaria, revestimento, coberturas e todos os outros correlatos à área;
• Respeitar as Normas de Segurança do Trabalho, na execução de suas atividades, utilizando
os equipamentos de proteção recomendados;
• Executar atividades de reparo, confecção, instalação e manutenção preventiva e corretiva
nas Unidades da Ceagesp;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível IV.
TÉCNICO OPERACIONAL IV - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAE - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
• Fazer manutenção preventiva e corretiva de máquinas, instalações e equipamentos elétricos
de baixa e média tensão, ajustando, reparando ou substituindo peças ou conjuntos, testando e
fazendo os ajustes e regulagens convenientes, com a ajuda de ferramentas e instrumentos de
testes e medição, com o objetivo de assegurar condições de funcionamento regular e
eficiente;
• Substituir e/ou implantar equipamentos e componentes em sistemas elétricos, de acordo
com as especificações definidas em documentação técnica, interpretando documentação
técnica, esquemas e diagramas;
• Efetuar medições de consumo e demanda em medidores de energia elétrica, elaborando
TÉCNICO
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relatórios mensais de leituras;
OPERACIONAL IV
• Executar a manutenção preventiva e corretiva em sistemas e ou equipamentos elétricos e
eletromecânicos de Alta, Média e Baixa Tensão, mantendo-os em funcionamento de acordo
com as especificações definidas em procedimentos;
• Realizar inspeções, testes e ajustes em máquinas elétricas, rotativas e estáticas,
equipamentos de proteção e manobra, relés, sistemas de iluminação e sistemas de baterias,
utilizando equipamentos de medição (multímetro, amperímetro, megahomímetro);
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
• Executar todas as atividades abaixo do Nível IV.
TÉCNICO OPERACIONAL IV - LOTAÇÃO: DEPEC/SESAR - SEÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E RECICLAGEM
• Acompanhar os serviços de reciclagem;
TÉCNICO
• Controlar o vestiário dos funcionários da área operacional;
2
OPERACIONAL IV
• Acompanhar os serviços de pintura de guias, cercas e muros do ETSP;
• Acompanhar os serviços de Jardinagem;

PRÉ-REQUISITOS

ENSINO MÉDIO
COMPLETO
TÉCNICO OPERACIONAL
II OU III

PRÉ-REQUISITOS

ENSINO MÉDIO
COMPLETO
TÉCNICO OPERACIONAL
II OU III

PRÉ-REQUISITOS
ENSINO MÉDIO
COMPLETO
TÉCNICO OPERACIONAL

• Preparação das iscas para colocação nos bueiros;
• Acompanhamento dos serviços de desratização e atualização de planilha de controle de iscas
usadas;
• Avaliar e informar as condições gerais das bocas de lobo e das bocas de leão;
• Acompanhar os serviços de limpeza do ETSP realizados pelas empresas contratadas;
• Acompanhar as operações do caminhão munck e caminhão pipa.
• Efetuar a contagem de contêineres quando necessário;
• Fazer vistorias em carretas para carregamento com lixo ou material de reciclagem;
• Confeccionar relatórios diários de controle de serviços da empresa contratada;
• Acompanhar os serviços de Apoio Operacional à outras seções e departamentos;
• Elaborar relatório descritivo dos problemas estruturais em sanitários públicos e pavilhões do
ETSP;
• Efetuar pesagem de carretas de lixo, composto e reciclados;
• Conferência de material descartado por permissionários do ETSP, a fim de controle do
estoque fiscal;
• Efetuar conferência de equipamentos e máquinas das empresas terceirizadas;
• Controlar de frequência dos funcionários terceirizados;
• Confeccionar relatórios diários de controle de serviços da empresa contratada;
• Fazer Operações básicas com trator (Operacionalização do implemento pá carregadeira e
lâmina frontal)
• Prestar atendimento aos permissionários e usuários do ETSP;
• Orientar os funcionários operacionais de nível inferior em suas rotinas e procedimentos
básicos da empresa;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL V - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAE - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
• Fazer manutenção preventiva e corretiva de máquinas, instalações e equipamentos elétricos
de baixa e média tensão, ajustando, reparando ou substituindo peças ou conjuntos, testando e
fazendo os ajustes e regulagens convenientes, com a ajuda de ferramentas e instrumentos de
testes e medição, com o objetivo de assegurar condições de funcionamento regular e
eficiente;
• Executar a manutenção preventiva e corretiva em sistemas e ou equipamentos elétricos e
eletromecânicos de Alta, Média e Baixa Tensão, mantendo-os em funcionamento de acordo
com as especificações definidas em procedimentos;
• Realizar inspeções, testes e ajustes em máquinas elétricas, rotativas e estáticas,
TÉCNICO
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equipamentos de proteção e manobra, relés, sistemas de iluminação e sistemas de baterias,
OPERACIONAL V
utilizando equipamentos de medição (multímetro, amperímetro, megahomímetro, etc.);
• Substituir e/ou implantar equipamentos e componentes em sistemas elétricos, de acordo
com as especificações definidas em documentação técnica, interpretando documentação
técnica, esquemas e diagramas;
• Efetuar medições de consumo e demanda em medidores de energia elétrica, elaborando
relatórios mensais de leituras;
• Executar todas as atividades abaixo do Nível V.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL V - LOTAÇÃO: DEINT/CESJC - CEASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Atender ao público, prestando informações e zelando pelo bom andamento da
comercialização do Mercado;
• Fiscalizar, orientar e notificar os permissionários e autorizatários, comunicando a área
administrativa e gerência sobre eventuais irregularidades, bem como a frequência de
permissionários;
• Acompanhar a comercialização, fiscalizando a logística de carga, descarga;
• Auxiliar e apoiar os serviços de Portaria e Vigilância;
• Aplicar as interdições e liberar as áreas de trabalho dos Permissionários, de acordo com as
TÉCNICO
1
informações fornecidas pela gerência e equipe administrativa;
OPERACIONAL V
• Fiscalizar eventuais atividades irregulares e clandestinas com emissão de relatório das ações;
• Apoiar e acompanhar os serviços de manutenção, garantindo o cumprimento das normas
de segurança;
• Tabular os dados estatísticos relativos ao volume comercializado e a cotação de preços
praticados;
• Apoiar à gerência nas diversas ações recentemente implementadas.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
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TÉCNICO OPERACIONAL V - LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Entregar boletos, comunicados, convocações, ofícios, cartas e outros documentos;
• Acompanhar as atividades desenvolvidas por permissionários, carregadores e ambulantes;
• Prestar orientação a todos que adentrem ao mercado;
• Orientar os permissionários e usuários com relação às normas e comunicados que fazem
parte do Regulamento interno, assegurando o cumprimento dos mesmos;
• Verificar o porte dos documentos e identificações exigidas pela CEAGESP, relatando e
sugerindo punição aos infratores;
• Acompanhar e fazer cumprir os horários de abertura e encerramento de comercialização do
ETSP, estipulados pelo DEPEC;
• Acompanhar e relatar a frequência dos permissionários do ETSP em impresso próprio;
• Efetuar Relatórios Especiais, convocações, notificações de irregularidades, etc;
• Efetuar “blitz” de carrinhos, ambulantes e mercadorias no entreposto, e apreensões
necessárias;
TÉCNICO
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• Mediar divergências entre usuários, permissionários e carregadores;
OPERACIONAL V
• Solicitar consertos necessários à manutenção das condições operacionais do Entreposto
e/ou das firmas permissionárias;
• Verificar Notas Fiscais no interior do E.T.S.P;
• Verificação de mercadorias que aparentem estar “impróprias para consumo”, passando para
o setor responsável (CQH), para vistoria e retenção dos produtos;
• Emitir autorizações de débitos de permissionários que utilizam locais liberados, autorizações
provisórias, notificações e termos de apreensões;
• Acompanhar a movimentação de carga e descarga em todo os locais do ETSP;
• Atentar para tudo o que está acontecendo no ETSP, acionando as áreas competentes,
quando for o caso,
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível V.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL V - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Fazer a valorização e análise de arquivo eletrônico para encaminhamento a
CONAB/PROHORT em atendimento ao convênio celebrado entre as instituições;
• Elaborar as “dicas da Semana” com as ofertas semanais, dicas de consumo e produtos que
devem ser evitados em razão de problemas climáticos e/ou sazonais;
• Fazer atualização e controle do mailing com mais de 2000 clientes cadastrados para receber
TÉCNICO
a cotação diária de preços;
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OPERACIONAL V
• Elaborar a tabela que controla os preços do varejão. Pesquisa, ponderações e diversos
cálculos de perdas e margem de lucratividade;
• Atender a produtores, permissionários, imprensa e consumidores a respeito dos preços dos
produtos comercializados na CEAGESP.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL V - LOTAÇÃO: DEPEC/SEGOP - SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS
• Auxiliar e orientar os terceirizados quanto ao cumprimento às Normas e Procedimentos
vigentes;
• Auxiliar na execução de apreensão de mercadorias e produtos que se encontram em
desacordo com as normas e procedimentos estabelecidos;
• Coibir a entrada de veículos no mercado fora do horário estipulado ou transportando
produtos não permitidos como lixo ou material inservíveis (palhas, capim, madeira, papel...);
• Coibir entrada de produtos tóxicos;
• Coibir entrada de veículo transportando mercadoria com Notas Fiscais Não Destinada ao
ETSP;
• Coibir entrada de veículos com mercadoria embaladas com jornal ou papel impróprio;
TÉCNICO
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• Coibir entrada de veículos transportando caixas de marcas alheias;
OPERACIONAL V
• Conferir notas fiscais com mercadorias transportadas pelo veículos, verificando a
procedência, tipo e qualidade da mercadoria, natureza de operação;
• Distribuir comunicados e avisos aos usuários e permissionários;
• Efetuar abertura dos portões, conforme dias e horários estipulados pela Gerencia do
Entreposto;
• Orientar clientes/usuários e transportadores, na localização de boxes e serviços, e horários
dos mesmos;
• Orientar Permissionários e Usuários quanto às Normas do ETSP;
• Preencher Ficha de Verificação e Orientação de Rotulagem;
• Preencher termo de Notificação de Multa para mercadorias Sem Nota Fiscal;
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• Proibir a entrada de veículos transportando mercadoria destinado a permissionário
interditado pelo DEFIC ou DEPEC.
• Transmitir informações técnica-operacional com clareza (Rotulagem, Notas Fiscais etc).
• Zelar pelo ambiente de trabalho conservando equipamentos e bens materiais.
• Coordenar equipe e efetuar blitz nas Portarias do ETSP.
• Auxiliar o plantonista da Portaria na tarefa de verificar irregularidades e ocorrências dos
veículos do bolsão .
• Elaborar relatórios especiais e ocorrências em geral das equipes.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL VI (DIURNO)- LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Entregar boletos, comunicados, convocações, oficios, cartas e outros documentos;
• Acompanhar as atividades desenvolvidas por permissionários, carregadores, e ambulantes;
• Prestar orientação a todos que adentrem ao mercado;
• Orientar os permissionários e usuários com relação às normas e comunicados que fazem
parte do Regulamento interno, assegurando o cumprimento dos mesmos;
• Verificar o porte dos documentos e identificações exigidas pela CEAGESP, relatando e
sugerindo punição aos infratores;
• Acompanhar e fazer cumprir os horários de abertura e encerramento de comercialização do
ETSP, estipulados pelo DEPEC;
• Acompanhar e relatar a frequência dos permissionários do ETSP em impresso próprio;
• Efetuar Relatórios Especiais, convocações, notificações de irregularidades, etc;
• Efetuar “blitzes” de carrinhos, ambulantes e mercadorias no entreposto, e apreensões
necessárias;
• Mediar divergências entre usuários, permissionários e carregadores;
• Solicitar consertos necessários à manutenção das condições operacionais do Entreposto
TÉCNICO
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e/ou das firmas permissionárias;
OPERACIONAL VI
• Verificar Notas Fiscais no interior do E.T.S.P;
• Verificação de mercadorias que aparentem estar “impróprias para consumo”, passando para
o departamento responsável (CQH), para vistoria e retenção dos produtos;
• Atentar para todos os permissionários interditados e áreas liberadas, no Entreposto;
• Emitir autorizações de débitos de permissionários que utilizam locais liberados, autorizações
provisórias, notificações e termos de apreensões;
• Acompanhar a movimentação de carga e descarga em todo os locais do ETSP;
• Atentar p/ tudo o que está acontecendo no ETSP, acionando as áreas competentes, quando
for o caso.
• Operações nos Varejões
• Operações Gerais no ETSP
• Diagnosticar problemas operacionais
• Resolver Problemas Operacionais
• Realizar todos os documentos encaminhados ao Departamento e encaminhar para os
setores pertinentes ao assunto
TÉCNICO OPERACIONAL VI - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
• Fazer atendimento aos permissionários que se utilizam do Portal;
• Enviar informações a Gerência da Conab / Prohort;
• Verificar e corrigir as inconsistências;
• Desenvolver e fazer controle operacional do sistema SIEM – Sistema de Informações e
Estatísticas de Mercado da SEDES;
• Fazer levantamento e análise de NFs com pendências para deliberação dos gestores;
TÉCNICO
• Atualizar as classificações, embalagens e cadastro dos produtos;
1
OPERACIONAL VI
• Desenvolver relatórios gerenciais no âmbito do SIEM;
• Controlar atividade de digitação;
• Analisar eficiência na comercialização do entreposto;
• Atuar como Gestor Técnico de serviços de digitação (terceirizado); e,
• Controlar e atualizar os diversos cadastros do SIEM.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL VI - LOTAÇÃO: DEMAN/SEMAM - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
• Realizar serviços da área mecânica nas diversas áreas da empresa, executando atividades de
reparo, confecção, instalação e manutenção preventiva e corretiva em máquinas e
TÉCNICO
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equipamentos da CEAGESP, conforme orientações recebidas;
OPERACIONAL VI
• Realizar serviços diversos relacionados a manutenção mecânica, tais como: elevadores de
caneca, transportadores de secadores de grãos, aeração, tubulações em geral, máquinas de
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pré-limpeza e limpeza, ar-condicionado e outros correlatos da função;
• Respeitar as normas de segurança do trabalho na execução das atividades, utilizando
equipamentos de proteção individual (EPI) e outros;
• Executar os serviços a serem realizados, de acordo com as prioridades definidas pelo Chefe
da Seção de Manutenção Mecânica;
• Preencher fichas de controle, etiquetas de identificação de equipamentos e ou componentes
e requisições de materiais;
• Realizar, periodicamente, o controle do almoxarifado;
• Elaborar documentação técnica para cadastro das instalações e manter atualizados os
existentes;
• Registrar em sistema próprio todas as intervenções havidas nos equipamentos e instalações;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
• Executar todas as atividades abaixo do Nível VI.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DIOPE/DEMAN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
• Vistoriar obras e serviços no ETSP com elaboração de relatórios;
• Realizar levantamento de áreas de comercialização nas Unidades do interior/capital;
• Realizar levantamento e medição de edificações, ambientes e áreas de comercialização de
permissionários , quando solicitado pelo DEPEC/DEPAR e DEINT, para posterior cadastro e/ou
atualização de áreas em softwares específicos
TÉCNICO
1
para rateio; Realizar a digitalização de plantas em programas de desenho extensão DW
OPERACIONAL VII
• Analisar as solicitações de permissionários quanto a ampliações, alterações de layout,
reformas nos boxes e construção de mezaninos, dentre outras;
• Realizar a digitalização de plantas em programas de desenho extensão DWG.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela natureza se incluam em sua área de
atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/SECOF - SEÇÃO DE CONTROLE FITOSSITÁRIO
• Amostrar de acordo com normas operacionais da CEAGESP, produtos depositados nos
armazéns ou comercializados nos entrepostos da empresa e identificá-las;
• Receber amostras coletadas por terceiros e identificá-las;
• Executar a classificação tanto nas amostras de produtos depositados na CEAGESP como de
terceiros, de conformidade com os padrões oficiais estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, incluindo-se a obrigatoriedade de ser classificador oficial de
soja/milho e trigo;
• Emitir laudos de classificação que vem a ser o documento de uso interno da empresa
credenciada e o seu preenchimento é efetuado gradativamente pelo classificador durante os
trabalhos de classificação do produto;
• Emitir certificados de classificação que vem a ser o documento hábil para comprovar a
realização da classificação obrigatória, devendo corresponder a um lote;
• Atender prontamente a solicitação de classificação apresentada pelo cliente à CEAGESP,
empresa credenciada pelo MAPA;
• Estabelecer e tornar público o fluxograma de operacionalização dos serviços prestados pela
TÉCNICO
empresa credenciada (CEAGESP), dele constando às etapas a serem seguidas e os prazos a
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serem cumpridos no atendimento ao cliente;
• Manter amostras de arquivo, devidamente conservadas e identificadas com o lote, de forma
a garantir o direito de contestação do cliente;
• Participar sistematicamente da classificação de revisão entre classificadores da empresa ou
de outras empresas para fins de controle de qualidade dos serviços.
• Encaminhar mensalmente, à Delegacia Federal de Agricultura da Unidade da Federação, o
relatório dos serviços executados informando o posto de serviço, o cliente, o produto, a
qualidade e a quantidade classificada,
• Manter arquivada toda documentação correspondente ao serviço executado, por um prazo
mínimo de cinco anos.
• Manter banco de dados de produtos classificados, que sirva de referência para trabalhos de
elaboração e reformulação dos padrões;
• Executar a classificação exclusivamente nos postos de serviços credenciados pelo MAPA;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Executar todas as atividades abaixo do Nível VII.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGARA - ARMAZÉM SILO GRANELEIRO DE ARARAQUARA
• Supervisionar a entrada e saída de mercadorias nos Armazéns e Silos;
TÉCNICO
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• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de
OPERACIONAL VII
mercadorias, referente à prestação de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos,
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warrants e recibos de depósito, warrants agrícola emitidos pela Unidade;
• Responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza, das dependências da Unidade e
seus equipamentos;
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratada, contingente de pessoal
necessário para a execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.)
providenciando sua reposição quando necessário;
• Orientar e verificar a utilização dos equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);
• Responder como fiel depositário das mercadorias armazenadas, registrado na JUCESP;
• Orientar a execução e acompanhar, utilizando os equipamentos adequados, da aplicação de
inseticidas e fumegantes usados no tratamento fitossanitário (expurgo e pulverização) dos
produtos armazenados, além da pulverização interna e externa das edificações, eliminando o
risco de infestação de pragas, roedores e animais peçonhentos;
• Amostrar de acordo com normas operacionais da CEAGESP, produtos depositados nos
armazéns ou comercializados nos entrepostos da empresa e identificá-las;
• Receber amostras coletadas por terceiros e identificá-las;
• Executar a classificação tanto nas amostras de produtos depositados na CEAGESP como de
terceiros, de conformidade com os padrões oficiais estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, incluindo-se a obrigatoriedade de ser classificador oficial de
soja/milho e trigo;
• Emitir laudos de classificação que vem a ser o documento de uso interno da empresa
credenciada e o seu preenchimento é efetuado gradativamente pelo classificador durante os
trabalhos de classificação do produto;
• Emitir certificados de classificação que vem a ser o documento hábil para comprovar a
realização da classificação obrigatória, devendo, corresponder a um lote;
• Atender prontamente a solicitação de classificação apresentada pelo cliente à CEAGESP,
empresa credenciada pelo MAPA;
• Estabelecer e tornar público o fluxograma de operacionalização dos serviços prestados pela
empresa credenciada (CEAGESP), dele constando às etapas a serem seguidas e os prazos a
serem cumpridos no atendimento ao cliente;
• Manter amostras de arquivo, devidamente conservadas e identificadas com o lote, de forma
a garantir o direito de contestação do cliente;
• Participar sistematicamente da classificação de revisão entre classificadores da empresa ou
de outras empresas para fins de controle de qualidade dos serviços.
• Encaminhar mensalmente, à Delegacia Federal de Agricultura da Unidade da Federação, o
relatório dos serviços executados informando o posto de serviço, o cliente, o produto, a
qualidade e a quantidade classificada,
• Manter arquivada toda documentação correspondente ao serviço executado, por um prazo
mínimo de cinco anos.
• Manter banco de dados de produtos classificados, que sirva de referência para trabalhos de
elaboração e reformulação dos padrões;
• Executar a classificação exclusivamente nos postos de serviços credenciados pelo MAPA;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação;
• Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de sua equipe de trabalho,
responsabilizando-se pela gestão técnica e administrativa da área operacional.
• Responsável pelas operações físicas e controle qualitativo e quantitativo dos produtos
armazenados (cereais e açúcar). Supervisionar as manobras dos equipamentos para execução
de descarga, carga, tratamento fitossanitário, controle de umidade, limpeza e transilagem dos
produtos estocados, bem como pelo funcionamento e manutenção dos equipamentos
principais e auxiliares de processo, além da conservação e limpeza das áreas operacionais da
unidade.
• Monitorar o risco de contaminação do produto contra infestações de pragas, roedores e
animais peçonhentos, orientando sua equipe conforme procedimentos de armazenagem da
Ceagesp.
• Acompanhar, orientar e executar a aplicação de defensivos no expurgo da massa de cereais
armazenada e pulverização com inseticidas fumigantes das áreas de estocagem e externa da
unidade.
• Orientar e verificar a utilização de EPIs pelos funcionários da Ceagesp e sindicalizados, e
exigir a manutenção da segurança ocupacional pelas terceirizadas.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
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• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VII.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGAVA - GRANELEIRO DE AVARÉ
• Supervisionar a entrada e saída de mercadorias nos Armazéns e Silos;
• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de
mercadorias, referente à prestação de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos,
warrants e recibos de depósito, warrants agrícola emitidos pela Unidade;
• Responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza, das dependências da Unidade e
seus equipamentos;
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratada, contingente de pessoal
necessário para a execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.)
providenciando sua reposição quando necessário;
• Orientar e verificar a utilização dos equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);
• Responder como fiel depositário das mercadorias armazenadas, registrado na JUCESP;
• Orientar a execução e acompanhar, utilizando os equipamentos adequados, da aplicação de
inseticidas e fumegantes usados no tratamento fitossanitário (expurgo e pulverização) dos
produtos armazenados, além da pulverização interna e externa das edificações, eliminando o
risco de infestação de pragas, roedores e animais peçonhentos;
• Amostrar de acordo com normas operacionais da CEAGESP, produtos depositados nos
armazéns ou comercializados nos entrepostos da empresa e identificá-las;
• Receber amostras coletadas por terceiros e identificá-las;
• Executar a classificação tanto nas amostras de produtos depositados na CEAGESP como de
terceiros, de conformidade com os padrões oficiais estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, incluindo-se a obrigatoriedade de ser classificador oficial de
soja/milho e trigo;
TÉCNICO
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• Emitir laudos de classificação que vem a ser o documento de uso interno da empresa
OPERACIONAL VII
credenciada e o seu preenchimento é efetuado gradativamente pelo classificador durante os
trabalhos de classificação do produto;
• Emitir certificados de classificação que vem a ser o documento hábil para comprovar a
realização da classificação obrigatória, devendo, corresponder a um lote;
• Atender prontamente a solicitação de classificação apresentada pelo cliente à CEAGESP,
empresa credenciada pelo MAPA;
• Estabelecer e tornar público o fluxograma de operacionalização dos serviços prestados pela
empresa credenciada (CEAGESP), dele constando às etapas a serem seguidas e os prazos a
serem cumpridos no atendimento ao cliente;
• Manter amostras de arquivo, devidamente conservadas e identificadas com o lote, de forma
a garantir o direito de contestação do cliente;
• Participar sistematicamente da classificação de revisão entre classificadores da empresa ou
de outras empresas para fins de controle de qualidade dos serviços.
• Encaminhar mensalmente, à Delegacia Federal de Agricultura da Unidade da Federação, o
relatório dos serviços executados informando o posto de serviço, o cliente, o produto, a
qualidade e a quantidade classificada,
• Manter arquivada toda documentação correspondente ao serviço executado, por um prazo
mínimo de cinco anos.
• Manter banco de dados de produtos classificados, que sirva de referência para trabalhos de
elaboração e reformulação dos padrões;
• Executar a classificação exclusivamente nos postos de serviços credenciados pelo MAPA;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VII.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGSJB - GRANELEIRO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
• Supervisionar a entrada e saída de mercadorias nos Armazéns e Silos;
• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de
mercadorias, referente à prestação de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos,
warrants e recibos de depósito, warrants agrícola emitidos pela Unidade;
• Responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza, das dependências da Unidade e
TÉCNICO
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seus equipamentos;
OPERACIONAL VII
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratada, contingente de pessoal
necessário para a execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.)
providenciando sua reposição quando necessário;
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• Orientar e verificar a utilização dos equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);
• Responder como fiel depositário das mercadorias armazenadas, registrado na JUCESP;
• Orientar a execução e acompanhar, utilizando os equipamentos adequados, da aplicação de
inseticidas e fumegantes usados no tratamento fitossanitário (expurgo e pulverização) dos
produtos armazenados, além da pulverização interna e externa das edificações, eliminando o
risco de infestação de pragas, roedores e animais peçonhentos;
• Amostrar de acordo com normas operacionais da CEAGESP, produtos depositados nos
armazéns ou comercializados nos entrepostos da empresa e identificá-las;
• Receber amostras coletadas por terceiros e identificá-las;
• Executar a classificação tanto nas amostras de produtos depositados na CEAGESP como de
terceiros, de conformidade com os padrões oficiais estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, incluindo-se a obrigatoriedade de ser classificador oficial de
soja/milho e trigo;
• Emitir laudos de classificação que vem a ser o documento de uso interno da empresa
credenciada e o seu preenchimento é efetuado gradativamente pelo classificador durante os
trabalhos de classificação do produto;
• Emitir certificados de classificação que vem a ser o documento hábil para comprovar a
realização da classificação obrigatória, devendo, corresponder a um lote;
• Atender prontamente a solicitação de classificação apresentada pelo cliente à CEAGESP,
empresa credenciada pelo MAPA;
• Estabelecer e tornar público o fluxograma de operacionalização dos serviços prestados pela
empresa credenciada (CEAGESP), dele constando às etapas a serem seguidas e os prazos a
serem cumpridos no atendimento ao cliente;
• Manter amostras de arquivo, devidamente conservadas e identificadas com o lote, de forma
a garantir o direito de contestação do cliente;
• Participar sistematicamente da classificação de revisão entre classificadores da empresa ou
de outras empresas para fins de controle de qualidade dos serviços.
• Encaminhar mensalmente, à Delegacia Federal de Agricultura da Unidade da Federação, o
relatório dos serviços executados informando o posto de serviço, o cliente, o produto, a
qualidade e a quantidade classificada,
• Manter arquivada toda documentação correspondente ao serviço executado, por um prazo
mínimo de cinco anos.
• Manter banco de dados de produtos classificados, que sirva de referência para trabalhos de
elaboração e reformulação dos padrões;
• Executar a classificação exclusivamente nos postos de serviços credenciados pelo MAPA;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VII.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTAT - GRANELEIRO DE TATUÍ
• Supervisionar a entrada e saída de mercadorias nos Armazéns e Silos;
• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de
mercadorias, referente à prestação de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos,
warrants e recibos de depósito, warrants agrícolas emitidos pela Unidade;
• Responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza, das dependências da Unidade e
seus equipamentos;
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratadas, contingente de pessoal
necessário para a execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.)
providenciando sua reposição quando necessário;
• Orientar e verificar a utilização dos equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);
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• Responder como fiel depositário das mercadorias armazenadas, registrado na JUCESP;
• Orientar a execução e acompanhar, utilizando os equipamentos adequados, da aplicação de
inseticidas e fumegantes usados no tratamento fitossanitário (expurgo e pulverização) dos
produtos armazenados, além da pulverização interna e externa das edificações, eliminando o
risco de infestação de pragas, roedores e animais peçonhentos;
• Amostrar de acordo com normas operacionais da CEAGESP, produtos depositados nos
armazéns ou comercializados nos entrepostos da empresa e identificá-las;
• Receber amostras coletadas por terceiros e identificá-las;
• Executar a classificação tanto nas amostras de produtos depositados na CEAGESP como de
terceiros, de conformidade com os padrões oficiais estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, incluindo-se a obrigatoriedade de ser classificador oficial de
soja/milho e trigo;
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• Emitir laudos de classificação que vem a ser o documento de uso interno da empresa
credenciada e o seu preenchimento é efetuado gradativamente pelo classificador durante os
trabalhos de classificação do produto;
• Emitir certificados de classificação que vem a ser o documento hábil para comprovar a
realização da classificação obrigatória, devendo corresponder a um lote;
• Atender prontamente a solicitação de classificação apresentada pelo cliente à CEAGESP,
empresa credenciada pelo MAPA;
• Estabelecer e tornar público o fluxograma de operacionalização dos serviços prestados pela
empresa credenciada (CEAGESP), dele constando às etapas a serem seguidas e os prazos a
serem cumpridos no atendimento ao cliente;
• Manter amostras de arquivo, devidamente conservadas e identificadas com o lote, de forma
a garantir o direito de contestação do cliente;
• Participar sistematicamente da classificação de revisão entre classificadores da empresa ou
de outras empresas para fins de controle de qualidade dos serviços.
• Encaminhar mensalmente, à Delegacia Federal de Agricultura da Unidade da Federação, o
relatório dos serviços executados informando o posto de serviço, o cliente, o produto, a
qualidade e a quantidade classificada,
• Manter arquivada toda documentação correspondente ao serviço executado, por um prazo
mínimo de cinco anos.
• Manter banco de dados de produtos classificados, que sirva de referência para trabalhos de
elaboração e reformulação dos padrões;
• Executar a classificação exclusivamente nos postos de serviços credenciados pelo MAPA;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VII.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DEPAR/AGTUP - GRANELEIRO DE TUPÃ
• Supervisionar a entrada e saída de mercadorias nos Armazéns e Silos;
• Responsabilizar-se pela conferência de toda documentação de entrada e saída de
mercadorias, referente à prestação de serviços operacionais, conhecimentos de depósitos,
warrants e recibos de depósito, warrants agrícolas emitidos pela Unidade;
• Responsabilizar-se pela manutenção, conservação e limpeza, das dependências da Unidade e
seus equipamentos;
• Manter o controle físico e de qualidade dos produtos armazenados;
• Programar e requisitar junto às empresas ou entidades contratadas, contingente de pessoal
necessário para a execução de serviços de carga e descarga;
• Controlar o estoque de materiais de consumo de operação (defensivos, combustíveis, etc.)
providenciando sua reposição quando necessário;
• Orientar e verificar a utilização dos equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);
• Responder como fiel depositário das mercadorias armazenadas, registrado na JUCESP;
• Orientar a execução e acompanhar, utilizando os equipamentos adequados, da aplicação de
inseticidas e fumegantes usados no tratamento fitossanitário (expurgo e pulverização) dos
produtos armazenados, além da pulverização interna e externa das edificações, eliminando o
risco de infestação de pragas, roedores e animais peçonhentos;
• Amostrar de acordo com normas operacionais da CEAGESP, produtos depositados nos
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armazéns ou comercializados nos entrepostos da empresa e identificá-las;
• Receber amostras coletadas por terceiros e identificá-las;
• Executar a classificação tanto nas amostras de produtos depositados na CEAGESP como de
terceiros, de conformidade com os padrões oficiais estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, incluindo-se a obrigatoriedade de ser classificador oficial de
soja/milho e trigo;
• Emitir laudos de classificação que vem a ser o documento de uso interno da empresa
credenciada e o seu preenchimento é efetuado gradativamente pelo classificador durante os
trabalhos de classificação do produto;
• Emitir certificados de classificação que vem a ser o documento hábil para comprovar a
realização da classificação obrigatória, devendo corresponder a um lote;
• Atender prontamente a solicitação de classificação apresentada pelo cliente à CEAGESP,
empresa credenciada pelo MAPA;
• Estabelecer e tornar público o fluxograma de operacionalização dos serviços prestados pela
empresa credenciada (CEAGESP), dele constando às etapas a serem seguidas e os prazos a
serem cumpridos no atendimento ao cliente;
• Manter amostras de arquivo, devidamente conservadas e identificadas com o lote, de forma
a garantir o direito de contestação do cliente;
• Participar sistematicamente da classificação de revisão entre classificadores da empresa ou
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de outras empresas para fins de controle de qualidade dos serviços.
• Encaminhar mensalmente, à Delegacia Federal de Agricultura da Unidade da Federação, o
relatório dos serviços executados informando o posto de serviço, o cliente, o produto, a
qualidade e a quantidade classificada,
• Manter arquivada toda documentação correspondente ao serviço executado, por um prazo
mínimo de cinco anos.
• Manter banco de dados de produtos classificados, que sirva de referência para trabalhos de
elaboração e reformulação dos padrões;
• Executar a classificação exclusivamente nos postos de serviços credenciados pelo MAPA;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VII.
TÉCNICO OPERACIONAL VII (DIURNO) - LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Planejar todas as atividades de fiscalização do período diurno
• Coordenar as blitz, conforme abaixo relacionadas, visando coibir a comercialização e a
prestação de serviços de pessoas não autorizadas pela CEAGESP:
• Carrinhos dos carregadores autônomos (cinza), dos permissionários (amarelo) e
clandestinos;
• Ambulantes credenciados e clandestinos;
• Notas fiscais de mercadorias que entram no ETSP.
• Mediar situações de conflito entre permissionários, carregadores, ambulantes e usuários do
TÉCNICO
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ETSP.
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• Diagnosticar e resolver problemas operacionais que possam surgir nas diversas atividades do
ETSP.
• Assegurar o cumprimento das normas e comunicados estabelecidas pela CEAGESP, nas
operações e comercializações do Atacado.
• Acompanhar a verificação diária das empresas interditadas e áreas liberadas (vagas), do
ETSP, visando coibir o uso inadequado dos respectivos locais.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL VII (NOTURNO) - LOTAÇÃO: DEPEC/SECME - SEÇÃO DE CONTROLE DE MERCADO
• Planejar todas as atividades de fiscalização do período noturno que compreende das 22
horas as 06 horas de segunda a domingo.
• Coordenar as blitz, conforme abaixo relacionadas, visando coibir a comercialização e a
prestação de serviços de pessoas não autorizadas pela CEAGESP, no período noturno:
• Carrinhos dos carregadores autônomos (cinza), dos permissionários (amarelo) e
clandestinos;
• Ambulantes credenciados e clandestinos;
• Notas fiscais de mercadorias que entram no ETSP.
TÉCNICO
• Mediar situações de conflito entre permissionários, carregadores, ambulantes e usuários do
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ETSP, no período noturno.
• Diagnosticar e resolver problemas operacionais que possam surgir nas diversas atividades do
ETSP, no período noturno.
• Assegurar o cumprimento das normas e comunicados estabelecidas pela CEAGESP, nas
operações e comercializações do Atacado, no período noturno.
• Acompanhar a verificação diária das empresas interditadas e áreas liberadas (vagas), do
ETSP, visando coibir o uso inadequado dos respectivos locais, no período noturno.
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL VII - LOTAÇÃO: DIOPE/SEDES - SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
•Coordenar trabalhos e codificação de notas fiscais para alimentação dos sistemas SIEM –
sistema de informação e estatísticas de mercado e pesquisa de preços;
• Desenvolver relatórios gerenciais no âmbito de SIEM;
• Confeccionar relatórios, análises e arquivos eletrônicos em atendimento ao Prohort / Conab;
TÉCNICO
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• Realizar a análise e respostas para demandas do novo serviço disponibilizado no portal da
OPERACIONAL VII
CEAGESP que permite acesso pelos permissionários das movimentações diárias detalhadas;
• Analisar a eficiência dos permissionários que atuam no ETSP;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
TÉCNICO OPERACIONAL VIII - LOTAÇÃO: DEPEC/SEGOP - SEÇÃO DE GESTÃO DE PORTARIAS
TÉCNICO
• Coordenar a distribuição dos serviços entre os funcionários operacionais da seção;
OPERACIONAL
1
• Responder, quando delegado tal função, à chefia da seção na ausência do titular do cargo;
VIII
• Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pela área operacional da seção e pela

PRÉ-REQUISITOS

ENSINO MÉDIO
COMPLETO
TÉCNICO OPERACIONAL
V OU VI

PRÉ-REQUISITOS

ENSINO MÉDIO
COMPLETO
TÉCNICO OPERACIONAL
V OU VI

PRÉ-REQUISITOS

ENSINO MÉDIO
COMPLETO
TÉCNICO OPERACIONAL
V OU VI

PRÉ-REQUISITOS
ENSINO MÉDIO
COMPLETO

empresa terceirizada quando houver;
• Dar apoio ao setor administrativo da seção na elaboração de planilhas e relatórios;
• Orientar os funcionários operacionais de nível inferior em suas rotinas e procedimentos
básicos da empresa;
• Analisar os serviços executados pela área, propondo novas metodologias e políticas de
atuação;
• Elaborar relatórios demonstrativos dos resultados da SEGOP.
• Exercer todas as atividades abaixo do Nível VIII;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Ter experiência na função de Chefia.
TÉCNICO OPERACIONAL VIII - LOTAÇÃO: DEPEC/SESAR - SEÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E RECICLAGEM
• Realizar a Gestão Técnica dos contratos da seção, tendo a incumbência de administrá-los
com objetivo do fiel cumprimento do contrato;
• Dar apoio ao setor administrativo da seção na elaboração de planilhas e relatórios;
• Elaborar relatórios demonstrativos dos resultados de sua área, bem como fornecer à PRESD,
DIOPE, Gerência do Entreposto e seções, planilhas e gráficos dos resíduos gerados no ETSP e
TÉCNICO
elaborar Relatório de Gestão;
OPERACIONAL
1
• Auxiliar Gestores na elaboração dos Editais da SESAR;
VIII
• Informar o Gestor de Formalidades qualquer irregularidade ou não conformidades dos
serviços prestados pelas terceirizadas;
• Realizar outras tarefas correlatas às descritas e que pela sua natureza se incluam em sua
área de atuação.
• Ter experiência na função de Chefia.

TÉCNICO OPERACIONAL
VI OU VII

PRÉ-REQUISITOS

ENSINO MÉDIO
COMPLETO
TÉCNICO OPERACIONAL
VI OU VII

ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO
Datas
18/12/17
18 a 22/12/17
22/12/17
26/12/17
27 e 28/12/17
29/12/17
02/01/18
03 a 05/01/18
08/01/18
09/01/18
10 e 11/01/18
12 e 15/01/18
16/01/18
17/01/18

Eventos
Publicação e divulgação do Edital de Abertura de Inscrição pela Internet – site
www.institutoaguia.org.br e na intranet da CEAGESP – COMPANHIA DE
ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO.
Período de Inscrições.
Data limite de recebimento pelo Correio (Sedex), do protocolo do pedido de inscrição e
de toda a documentação que comprove os requisitos exigidos estabelecidos no PSI
2017 ao INSTITUTO ÁGUIA e no posto de inscrição.
Publicação das inscrições deferidas e indeferidas.
Período para interposição de recurso referente às inscrições indeferidas.
Período de análise dos recursos referente às inscrições indeferidas.
Divulgação do resultado – somente no site www.institutoaguia.org.br – da análise dos
recursos referentes às inscrições indeferidas
Período de análise dos critérios de pontuação.
Processamento da classificação prévia.
Publicação da classificação prévia.
Prazo de recurso contra a classificação prévia.
Período de análise dos recursos contra a classificação prévia.
Processamento da classificação final.
Publicação da classificação final e homologação do Processo Seletivo Interno.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PONTUAÇÃO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 2016

Declaramos para fins de comprovação de pontuação, exigida no Processo
Seletivo

Interno

CEAGESP

nº

001/2017,

que

o

Sr.(a)__________________________________________ obteve ______% de pontuação na
Avaliação de Desempenho – Ano 2016.

Local e data
Assinatura e carimbo do responsável

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES EXIGIDAS PARA O CARGO

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de comprovação de experiência, exigida no
Edital

do

Processo

Seletivo

Interno

CEAGESP

nº

001/2017,

que

o

Sr.

(a)

__________________________________________, desempenha as seguintes atividades na
SEÇÃO ____________:

ATIVIDADE
1234-

Local e data
Assinatura e carimbo da Chefia

PERÍODO

