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ANEXO I  

QUADRO DE OCUPAÇÕES E FUNÇÕES, ÁREA DE ATUAÇÃO E TURNO DA PROVA  

Quadro Ocupações e Funções:: AAO = Analista Administrativo e Operacional ETEA = Especialista em Tecnologia Eletrônica 
Avançada; TAO = Técnico Administrativo e Operacional; TEA = Técnico em Eletrônica Avançada.; Turno de Prova: M = manhã; T = 
tarde; CR = Cadastro de Reserva; 

Área de Atuação   

Cargo Código Característica 
Total 

Tuno da 
Prova 

AAO AAO-
ADVOGAD 

Atuar e representar a CEITEC S.A. em qualquer foro e grau de 
jurisdição. 

CR M 

AAO AAO-ALOGN11 Responsável pelas compras do departamento de design e do 
departamento de produto e negócios da empresa. 

CR M 

AAO AAO-ARQUIVO Acompanhar, participar e executar atividades relacionadas à 
Gestão Documental. 

CR T 

AAO AAO-AUDITOR  Desenvolver estudos e executar atividades relativas à Auditoria 
Interna. 

CR M 

AAO AAO-COCOLOG  Desenvolver estudos e executar atividades relativas a Compras e 
Gestão de Contratos, Gestão de Patrimônio e Materiais, Logística 
e Serviços Gerais. 

CR T 

AAO AAO-COMINTE  Desenvolver estudos e executar atividades relativas a Compras e 
Gestão de Contratos internacionais. 

CR T 

AAO AAO-COMNACI  Desenvolver estudos e executar atividades relativas a Compras e 
Gestão de Contratos. 

CR T 

AAO AAO-CONTABI  Acompanhar, participar e executar a elaboração das 
demonstrações contábeis de acordo com a legislação vigente e a 
análise e apuração de recolhimentos de tributos. 

CR T 

AAO AAO-CSUPRIM  Planejar as demandas de matérias primas, peças de reposição, 
consumíveis e outros recursos necessários ao processo produtivo 
da fábrica. 

CR M 

AAO AAO-GESTAPQ  Assessorar a coordenação de qualidade na documentação 
relacionada ao sistema de qualidade (ISO 9001 e ISO 14001). 

CR T 

AAO AAO-JORNALI  Exercer atividades de Jornalista. CR M 

AAO AAO-ORFINAN  Desenvolver estudos e executar atividades relativas a 
Planejamento e Execução Orçamentária e Financeira. 

CR T 

AAO AAO-
RECHUMA  

Desenvolver estudos e executar atividades relativas a recursos 
humanos. 

CR M 

ETEA  ETEA-INFRTI Administrar, acompanhar, participar e executar o 
desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções de 
infraestrutura e sistemas de Tecnologia da Informação 

CR M 

ETEA  ETEA-SEGINF Atuar em projetos de gestão de segurança da informação e gestão 
de riscos. 

CR T 

ETEA ETEA-AFICOR Responsável na área de Afinamento e Corte por acompanhar, 
participar e/ou executar a otimização do processo procurando o 
melhor rendimento. 

CR M 

ETEA ETEA-AGPFAB Supervisionar o planejamento e controle da produção, visando 
atender os objetivos de distribuição e otimizar a capacidade de 
produção. 

CR M 

ETEA ETEA-AGPRFA Administrar, acompanhar, participar e executar o CR M 



desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções de 
infraestrutura e sistemas de Tecnologia da Informação. 

ETEA ETEA-CONTQF Responsável pela implementação e manutenção do sistema da 
qualidade no âmbito da fábrica. 

CR M 

ETEA ETEA-CORRPL Responsável na área de Corrosão por Plasma por acompanhar, 
participar e/ou executar a otimização do processo procurando o 
melhor rendimento 

CR T 

ETEA ETEA-CQUALF Responsável por acompanhar, participar e/ou executar a 
otimização do processo. 

CR T 

ETEA ETEA-DIFUSA Responsável na área de Difusão por acompanhar, participar e/ou 
executar a otimização do processo procurando o melhor 
rendimento. 

CR M 

ETEA ETEA-EAMIE1 Prestar suporte especializado na solução de problemas de clientes 
internos e externos, parceiros e usuários finais orientando-os para 
a correta utilização de circuitos integrados, plataformas de 
referência, kits de desenvolvimento, softwares e outros produtos 
CEITEC S.A.. 

CR M 

ETEA ETEA-EDACAD Atuar em atividades operacionais, estratégicas e de 
desenvolvimento relacionadas com ferramentas de 
EDA/CAD e automação do fluxo de projeto. 

CR T 

ETEA ETEA-EDIECO Responsável na área de Caracterização Elétrica por 
acompanhar, participar e/ou executar a otimização do 
processo procurando o melhor rendimento, menor custo e 
menor tempo de processamento. 

CR M 

ETEA ETEA-ENCAPS Responsável na área de Encapsulamento por acompanhar, 
participar e/ou executar a otimização do processo 
procurando o melhor rendimento. 

CR T 

ETEA ETEA-EPMIE1 Executar atividades relacionadas ao processo de 
desenvolvimento de produtos de microeletrônica. 

CR M 

ETEA ETEA-ESPACP Planejar, organizar, acompanhar e controlar as atividades 
de Gestão de Projetos conduzidas pelas diversas áreas da 
empresa. 

CR T 

ETEA ETEA-ESPDNE Acompanhar, participar e executar atividades relacionadas 
ao processo de desenvolvimento de novos clientes e 
negócios. 

CR M 

ETEA ETEA-ETMIE2 Participar na definição, apoiar tecnicamente e executar 
testes de desenvolvimento e testes de produto de 
microeletrônica. 

CR M 

ETEA ETEA-FILFIN Responsável na área de Filmes Finos por acompanhar, 
participar e/ou executar a otimização do processo 
procurando o melhor rendimento, 

CR M 

ETEA ETEA-FOTOLI Responsável na área de Fotolitografia por acompanhar, 
participar e/ou executar a otimização do processo 
procurando o melhor rendimento. 

CR M 

ETEA ETEA-IMPION Responsável na área de Implantação Iônica por 
acompanhar, participar e/ou executar a otimização do 
processo procurando o melhor rendimento. 

CR T 

ETEA ETEA-LABANA Atuar no Laboratório Analítico CR T 

ETEA ETEA-LIMPEZ Responsável na área de Limpeza Química por acompanhar, 
participar e/ou executar a otimização do processo 
procurando o melhor rendimento. 

CR T 

ETEA ETEA-MEF999 Elaborar e interpretar esboços de sistemas mecânicos, CR T 



elétricos e civis, conforme normas técnicas vigentes, 
utilizando instrumentos de desenho, aplicando e/ou 
baseando-se em cálculos, dados compilados e registros para 
demonstrar as características técnicas e funcionais dos 
sistemas. 

ETEA ETEA-MEFA11 Responsável pela garantia do máximo up-time para os 
equipamentos de utilidades industriais da fábrica, nas áreas 
elétrica e eletrônica planejando, programando e 
executando as manutenções preventivas, preditivas e 
corretivas. 

CR T 

ETEA ETEA-MEFA55 Responsável pela garantia do máximo up-time para os 
equipamentos de utilidades industriais da fábrica, nas áreas 
de mecânica e automação, planejando, programando e 
executando as manutenções preventivas, preditivas e 
corretivas. 

CR T 

ETEA ETEA-MEFA77 Responsável pela garantia do máximo up-time para os 
equipamentos de utilidades industriais da fábrica, na área 
de química, planejando, programando e executando as 
manutenções preventivas, preditivas e corretivas. 

CR T 

ETEA ETEA-
MEFABR 

Supervisionar a equipe de manutenção de equipamentos de 
produção da fábrica, nas áreas elétricas e eletrônicas. 

CR M 

ETEA ETEA-PCIANA Atuar em atividades de projeto de circuitos integrados 
analógicos. 

CR T 

ETEA ETEA-PESDES Realizar Pesquisa e Desenvolvimento. CR M 

ETEA ETEA-PRANBA Atuar em atividades de back-end analógico, em conjunto 
com as equipes de projeto analógico e digital. 

CR M 

ETEA ETEA-PRDIBA Atuar em atividades de back-end de circuitos digitais, 
assumindo a responsabilidade por etapas de avaliação e 
prospecção de tecnologias, IPs e Design kits durante a 
análise de viabilidade de projeto. 

CR T 

ETEA ETEA-PRDICO Atuar em atividades de codificação para o projeto de 
circuitos integrados digitais. 

CR M 

ETEA ETEA-PRDIVE Atuar em atividades de verificação de circuitos integrados 
digitais e mistos. 

CR T 

ETEA ETEA-
PROGMES 

Gerenciamento do software de controle de produção da 
Fábrica. 

CR M 

ETEA ETEA-PROJRF Atuar em atividades de projeto de circuitos de 
radiofrequência. 

CR M 

ETEA ETEA-PRTEVA Atuar em atividades de projeto de testes e validação de 
circuitos integrados. 

CR T 

ETEA ETEA-
QGCPRO 

Executar e coordenar a implantação de programas de 
gestão da qualidade tanto na área administrativa como na 
área técnica, implementar e manter as certificações ISO 
9001 e ISO 14001 na empresa. 

CR T 

ETEA ETEA-SEMAST  Responsável pela área de Segurança de Trabalho. Elaborar 
mapas de risco. Atuar na identificação, prevenção e 
contenção de acidentes com produtos químicos e gases 
perigosos de alto volume, com geradores e fontes de alta 
tensão, com equipamento da linha de produção e utilidades 
da fábrica 

CR M 

ETEA ETEA-SISAPL Executar análises para o desenvolvimento, implantação e CR M 



suporte a sistemas de informação e soluções tecnológicas 
específicas. 

TAO TAO-ADMINIS Executar serviços administrativos semi especializados em 
diferentes áreas da empresa. 

CR T 

TAO TAO-OPPRUTI Responsável por executar a operação dos equipamentos de 
fabricação, dos sistemas de utilidades industriais da fábrica 
e pela operação de controle supervisório visando atender a 
demanda e necessidade da fábrica. 

CR T 

TAO TAO-
PROGRAM 

Realizar atividades técnicas para o desenvolvimento de 
sistemas de processamento de dados. 

CR M 

TAO TAO-SECRETA Executar serviços de secretaria administrativa em diferentes 
áreas da empresa. 

CR M 

TEA  TEA-
MEFA111 

Monitorar e manter os equipamentos de produção em 
plenas condições de funcionamento. 

CR T 

TEA  TEA-
MEFAAGE 

Monitorar e manter os sistemas de utilidades industriais em 
plenas condições de funcionamento. 

CR M 

TEA  TEA-
MEFASEA 

Monitorar e manter os sistemas de utilidades industriais em 
plenas condições de funcionamento. 

CR M 

TEA  TEA-
MEFASIM 

Monitorar e manter os sistemas de utilidades industriais em 
plenas condições de funcionamento. 

CR M 

TEA  TEA-PRFF111 Responsável por elaborar procedimentos operacionais e 
manter o processo sobcontrole, monitorando os resultados 
da área. 

CR T 

TEA  TEA-SMST111 Inspecionar locais, instalações e equipamentos da 
Instituição e determinar fatores de riscos e de acidentes. 

CR M 

TEA  TEA-TTMIE11 Auxiliar na definição e executar testes de desenvolvimento 
e testes de produto de microeletrônica 

CR T 

TEA TEA-MEIAMB Realizar atividades nas áreas de Tratamento de Efluentes e 
Meio Ambiente. 

CR T 
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