
 

Itajaí, 14 de dezembro de 2011 

EDITAL 09/2011 

  

O 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 – Terminal Portuários de Navegantes, 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 

Auxiliar de Movimentação Portuária  
Jornada de 40 horas semanais com escala de 

revezamentoo 
40 R$ 1.810,00 + 30 % Periculosidade 

 
Descrição das Atividades : 

  

Arrumar e estivar a carga a bordo do navio; posicionar as travas do contêiner a bordo (castanha); amarrar e 

desamarrar navio; efetuar a peação e despeação de contêineres, colocando e retirando as “castanhas no lock”, bordo 

e terra; abertura e fechamento de volumes para fiscalização; fechar contêiner após a estufagem, encaixando as 

hastes e solicitando a providência do novo lacre ao superior imediato; desunitizar (retirada da carga) e unitizar 

(recolocação da carga) contêineres, quando solicitado pelos órgãos fiscalizadores; 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); 

- Participação dos lucros e Resultados; 

- Previdência Complementar; 

 
Requisitos: 

  

- Curso 

 CBTP – CURSO BÁSICO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO; 

- TPA – Multifuncional;   

 

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 19/12 à 28/12/2011, com prioridade de contratação, processo seletivo 

agendado para os dias 29 e 30/12/2011, 02e 03/01/2012; 



2º TPA´S Cadastrados – Inscrição de  29/12 à 07/01/2012, processo seletivo agendado para os dias 09, 10, 11 

e 12/01/2012; 

3ºTPA´S Registrados e Cadastrados, (repescagem) – inscrição de 09/01 à 18/01/2012, processo seletivo 

agendado para os dias 19, 20, 23 e 24/01/2012; 

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

escolaridade, “ensino fundamental”, ou que esteja cursando. 

Local para inscrição : Av. Coronel Eugênio Muller, nº 405, Centro, na sede do OGMO/ITAJAÍ, na data de 19/12/2011 a 

18/01/2012, 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. 

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

TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO DE ITAJAÍ 

LUIZ ALBERTO FERRUCI  

GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

 


