
 

Itajaí, 06 de maio de 2011 

EDITAL 01/2011 

  

O Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itajaí – OGMO/ITAJAÍ, através do presente 

Edital COMUNICA AOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS REGISTRADOS E CADASTRADOS NO OGMO/ITAJAÍ 

E, AOS SINDICATOS DOS ARRUMADORES, ESTIVADORES, CONFERENTES, CONSERTADORES, VIGIAS PORTUÁRIOS 

DE ITAJAÍ E, ASSOCIAÇÃO DO BLOCO que a Empresa APM TERMINALS , está disponibilizando vagas para a contratação 

com vínculo empregatício a prazo indeterminado conforme preceitua a Lei 8.630/93 em seu Art. 26, § único . 

FUNÇÃO VAGAS REMUNERAÇÃO 

Conferente de Capatazia Jornada de 36 horas 
semanais com escala de revezamento 

12 R$ 2.000,00 + R$ 800,00 (40 % Adicional de Risco) 

 
Descrição das Atividades : 

  

Conferências de lacres de contêineres, conferências de remessas de contêineres (cheios e vazios) pátio/navio e 

navio/pátio, conferências de contêineres e cargas nos armazéns , conferências de cargas com excesso, saídas de 

Redex - RAC, conferências de pátio de contêineres (recebimento de cargas da retroárea para pátio e remessa de 

pátio para retroária) conferências de carga geral (navio/pátio), conferências de contêineres e cargas nos 

armazéns/pátio. 

 
Benefícios oferecidos: 

  

- Seguro de Vida; 

- Plano de Saúde Unimed com co-participação; 

- Plano Odontológico UNIODONTO (facultativo) ; 

- Vale Alimentação (R$ 500,00)  – c/desconto de 5% do valor do benefício; 

 
Requisitos: 

  

- Curso: CBTP – Curso Básico do Trabalhador Portuário;  

- Curso: CBCC -   Curso Básico de Conferência de Carga;  

- TPA – Multifuncional;   

- 2º grau completo (Desejável). 
  

Poderão inscreverem-se Trabalhadores Portuários Avulsos Registrados e Cadastrados no OGMO/ ITAJAÍ, que estejam habilitados 

ao exercício da atividade, sendo dado à preferência: 

  
1º TPA´S Registrados de todas as categorias; 

2º TPA´S Cadastrados de todas as categorias. 

Interessados deverão comparecer ao OGMO/ITAJAÍ, munidos com cópia de RG, CPF, comprovante de residência,  escolaridade, 

e cópia dos Certificados dos Cursos solicitados. 

Local para inscrição : Av. Coronel Eugênio Muller, nº 405, Centro, na sede do OGMO/ITAJAÍ, a partir da data de 10/05/2011 à 

30/05/2011  para registrados e, de  31/05/2011 à 20/06/2011 para cadastrados, no horário de 08:00/11:00 e 13:30/16:00. 

Após o prazo estipulado, as fichas de inscrições  serão encaminhados a APM TERMINALS onde o processo seletivo será feito de 

acordo com os procedimentos da empresa. 

O prazo do Edital de Convocação deve ser de 15 dias a partir da data de sua publicação. 

  



 

 

OGMO/ITAJAÍ - ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO  

TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO DE ITAJAÍ 

LUIZ ALBERTO FERRUCI  

GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

OGMO/ITAJAÍ 

 


