
 

Itajaí, 23 de setembro de 2013 

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 

Operador de Veículo Portuário (TT) 20 R$ 2.149,00 + (30% Periculosidade) 

Descrição da atividade: operar veículos de transporte (TT) para transferência de contêineres entre pátio e costado. 

Experiência desejável: Experiência na condução de Terminal Tractor, Caminhão com Reboque ou Semi Reboque. 

FUNÇÃO VAGAS REMUNERAÇÃO 

Operador de Equipamento Junior 05 R$ 2.337,00 + (30% Periculosidade) 

Descrição da atividade: operar empilhadeiras e terminal tractor de contêineres (função específica do Operador de Equipamento 

Junior). 

Experiência desejável: Empilhadeira de grande porte. 

FUNÇÃO VAGAS REMUNERAÇÃO 

Operador de Equipamento Pleno 05 R$ 2.670,00 + (30% Periculosidade) 

Descrição da atividade: operar empilhadeiras de contêineres cheios e vazios, terminal tractor, guindaste RTG na movimentação 

de contêineres (função específica do Operador de Equipamento Pleno). 

Experiência desejável: Operação de Guincho de Bordo. 

Descrição geral das atividades: fazer inspeção diária dos equipamentos de manuseio e transporte de contêineres (TT); verificar 

os itens de funcionamento e comunicar ao superior, caso haja alguma anormalidade; operar equipamentos, visando atender as 

necessidades de movimentação de contêineres para desembarque e embarque de navios; efetuar remoções de contêineres 

conforme área de planejamento; repassar para o turno seguinte todas as informações que impactem no processo operacional e as 

pendências remanescentes de suas atividades; zelar pelas condições de limpeza, organização e conservação, bem como no uso 

adequado e seguro dos equipamentos da sua área de trabalho; zelar pela segurança e meio ambiente, utilizando-se dos 

equipamentos de proteção individual, seguindo normas e procedimentos adotados pela empresa. 

Benefícios oferecidos: 

  

- Seguro de Vida; 

- Plano de Saúde Unimed; 

- Plano Odontológico Odontoprev; 

- Educação Continuada; 

- Alimentação - Refeitório (desconto de R$ 1,00 por mês para colaborador); 

- Pagamento através do Banco HSBC (isenção de taxas nos seis primeiros meses); 

- Adicional Noturno e Horas Extras; 

- Participação dos lucros e Resultados; 

- Previdência Complementar. 

 
Requisitos: 

  

 Habilitação necessária: CNH - Carteira Nacional de Habilitação da categoria B; 

 Escolaridade necessária: Ensino médio completo; 

 



Poderão inscrever-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 - inscrição de 25/09 à 04/10/2013, com prioridade de contratação, processo seletivo agendado para 

os dias 07 a 11/10/2013; 

2º TPA´S Cadastrados - inscrição de 07/10 à 16/10/2013, processo seletivo agendado para os dias 21 a 25/10/2013; 

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

escolaridade, "ensino médio". 

          Local para inscrição: Av. Coronel Eugênio Muller, nº 405, Centro, na sede do OGMO/ITAJAÍ, na data de 25/09/2013 à 

16/10/2013, no horário de 08:00/11:00 e 13:30/16:00. 

         Após as inscrições os interessados serão encaminhadas à PORTONAVE onde o processo seletivo será feito de 

acordo com os procedimentos da empresa.           
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