
 
 
 
 
Itajaí, 15 de janeiro de 2020. 

EDITAL 
 
         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 PORTONAVE S/A – Terminais Portuários de Navegantes, está disponibilizando vagas para a 
contratação com vínculo empregatício a prazo indeterminado conforme preceitua a Lei 12.815/2013, em seu Art. 35.  

FUNÇÃO VAGAS REMUNERAÇÃO 

Auxiliar Movimentação Portuária 
Jornada de 44 horas semanais 

com escala de revezamento 
30 R$ 2.761,00 + 30% Periculosidade 

                           
Descrição das atividades: arrumar e estivar a carga a bordo do navio; executar a peação e despeação de contêineres e 
cargas à bordo dos navios; colocar e retirar as travas (varões) dos contêineres à bordo dos navios, e guardar quando 
solicitado pela tripulação; colocar e retirar as “castanhas” no “locks” dos contêineres à bordo dos navios e costado; 
executar a amarração e desamarração dos navios no cais; auxiliar no recebimento e entrega de cargas especiais; 
auxiliar no plano de contingência, quando da indisponibilidade do scanner;  auxiliar nas atividades de bordo e de 
terra, sempre que solicitado pelo supervisor ou responsável; seguir os procedimentos e instruções de trabalho da 
Qualidade, Meio Ambiente e de Saúde e Segurança do Trabalho; promover e executar ações necessárias para a 
manutenção e melhoria do Sistema de Gestão Integrado (SGI) e do Programa 5S.  
Benefícios oferecidos:  
 - Seguro de Vida em grupo (administrado pela empresa Mapfre Seguros, cobertura para os beneficiários em 
caso de morte ou invalidez do titular, o valor do seguro é 36X o salário e o profissional assina a apólice e declara os 
beneficiários); 

- Plano de Saúde Unimed (cobertura regional, 100% da mensalidade paga para o profissional e 50% do valor 
para os dependentes (esposo/a e filhos), co-participação de 50% por procedimento realizado, sendo 50% do valor 
subsidiado pela Portonave e 50% para o profissional e dependentes; 

- Plano Odontológico Odontoprev (subsídio de 100% para profissionais e 50% para dependentes, não há co-
participação;  

- Educação Continuada (subsídio de 50% da mensalidade para Educação nos níveis: Ensino Técnico 
Profissionalizante, Ensino Superior, Pós Graduação e para o estudo de idioma Inglês para os profissionais com pelo 
menos 6 meses de admissão); 

- Alimentação – Refeitório (desconto de R$ 1,00 por mês para colaborador); 
- Pagamento através do Banco Santander (isenção de taxas nos seis primeiros meses, caixa automático dentro 

das dependências); 
- Adicional Noturno e Horas Extras; 
- Participação dos Lucros e Resultados (conforme atingimento das metas estabelecidas); 
- Previdência Complementar; 
- Vale alimentação no valor de R$ 200,00.  
Poderão inscrever-se Trabalhadores Portuários Avulsos Registrados e Cadastrados no OGMO/ ITAJAÍ, 

que estejam habilitados ao exercício da atividade:  
Inscrição para o Processo Seletivo: terá início no dia 15 de janeiro de 2020 com término no dia 03 de 

fevereiro de 2020 diretamente no OGMO/ITAJAÌ. 
- Etapa Única – de 15/01 À 03/02/2020 para os trabalhadores (TPA´s) Registrados e Cadastrados no OGMO 

– com prioridade de contratação.  
Interessados deverão comparecer ao OGMO/ITAJAÍ, munidos com cópia de RG, CPF, comprovante de 

residência. 
  Local para inscrição: Av. Coronel Eugênio Muller, nº 405, Centro, na sede do OGMO/ITAJAÍ, na data de 
15/01/2020 a 03/02/2020, no horário de 08:00/11:00 e 13:30/16:00.  
         Após as inscrições os interessados serão encaminhados a PORTONAVE onde o processo seletivo será 
feito de acordo com os procedimentos da empresa.      
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