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COBRA TECNOLOGIA S.A. 
CONCURSO PÚBLICO 2014/001 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS E  
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL SUPERIOR  
 

MANUAL DO CANDIDATO 
 

1. CARGOS, PERFIS, CIDADE DE LOTAÇÃO, VAGAS E TAXAS DE INSCRIÇÃO  
 

CARGOS/PERFIS COM REQUISITO DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO PERFIL CIDADE DE LOTAÇÃO UF VAGAS  
TAXA 

INSCRIÇÃO 

TÉCNICO DE OPERAÇÕES Equipamentos 

ASSIS 

SP 

C.R. 

 
 
 
 
 

R$28,00 

BARRETOS C.R. 

BARUERI C.R. 

BAURU C.R. 

FERNANDOPOLIS C.R. 

JAÚ C.R. 

MOGI DAS CRUZES C.R. 

MOGI-MIRIM C.R. 

PIRACICABA C.R. 

REGISTRO C.R. 

RIO CLARO C.R. 

SÃO PAULO C.R. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO Administrativo GOIÂNIA GO 40 + C.R. R$26,00 

C.R. – Cadastro de Reserva  
 

CARGOS/PERFIS COM REQUISITO DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PERFIL CIDADE DE LOTAÇÃO UF VAGAS  
TAXA 

INSCRIÇÃO 

ANALISTA DE OPERAÇÕES 
Programador 

(Plataforma Mainframe) 
BRASÍLIA DF 60 + C.R. 

R$ 38,00 

ANALISTA DE OPERAÇÕES 
Programador 

(Plataforma Baixa) 

BRASÍLIA DF 40 + C.R. 

GOIÂNIA GO C.R. 

BELÉM PA 10 + C.R. 

RIO DE JANEIRO RJ C.R. 

ANALISTA DE OPERAÇÕES Negócios RIO DE JANEIRO RJ C.R. 

ANALISTA DE OPERAÇÕES ERP - Funcional RIO DE JANEIRO RJ C.R. 

C.R. – Cadastro de Reserva  
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2. REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO  
 

 

CARGO PERFIL REQUISITOS EXIGIDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO BASE 

ANALISTA DE OPERAÇÕES 
Programador 

(Plataforma Mainframe) 

Diploma de nível superior completo, 
expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC com carga 
horária mínima de 1.600 horas. 

44 h 
R$ 3.581,38 

 

ANALISTA DE OPERAÇÕES 
Programador 

(Plataforma Baixa) 

Diploma de nível superior completo, 
expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC com carga 
horária mínima de 1.600 horas. 

ANALISTA DE OPERAÇÕES Negócios 

Diploma de nível superior completo, 
expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC com carga 
horária mínima de 1.600 horas. 

44 h 
 

R$ 3.581,38 
 

ANALISTA DE OPERAÇÕES ERP - Funcional 

Diploma de nível superior completo, 
expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC com carga 
horária mínima de 1.600 horas. 

44 h 
 

R$ 3.581,38 
 

TÉCNICO DE OPERAÇÕES 
 

Equipamentos 

Diploma de Ensino Médio Técnico 
completo expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, 
conforme portaria no. 870-
16/07/2008 – Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos de Ensino Médio – 
Tabela de Convergência – Eixo: 
Controle de Processos Industriais – 
(Automação Industrial, 
Eletroeletrônica, Eletromecânica, 
Eletrônica, Eletrotécnica e 
Mecatrônica), Eixo: Informação e 
Comunicação (Técnico em 
telecomunicações, Técnico em 
Manutenção e suporte em 
informática, Técnico em redes de 
computadores e Técnico em sistemas 
de transmissão) com registro no órgão 
de classe (CREA); Disponibilidade para 
Viagens; Possibilidade de utilização de 
carro próprio; e Desejável carteira de 
habilitação (CNH – mínimo Categoria 
“B”). Possibilidade dos serviços 
exigirem turno de trabalho em regime 
diferenciado, feriados e finais de 
semana. 

44 h 
R$ 1.627,90 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO Administrativo 

Diploma de Nível Médio completo 
expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Possibilidade 
de trabalho em feriados e finais de 
semana e turnos de trabalho em 
regime diferenciado, resguardados 
todos os direitos previstos em lei. 

44 h 
R$ 1.377,46 

 

 

As atribuições dos cargos/perfis estão dispostas no anexo IV do Edital nº 1. 
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3. BENEFÍCIOS 
 

Além do salário indicado para o cargo/perfil, compõem a remuneração global dos empregados da BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS os benefícios oriundos de acordos coletivos da categoria, tais como auxílio refeição e alimentação no valor 
total atual de R$777,95, auxílio creche, vale transporte, plano de saúde, reembolso medicamento, reembolso 
odontológico e reembolso oftalmológico conforme normativo interno. 
 

4. PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 

INSCRIÇÃO VIA INTERNET  
Endereço eletrônico: http://www.quadrix.org.br. 
Período: das 10h de 15/04/2014 às 23h59min de 12/05/2014, considerando-se o horário de Brasília. 

 
ÚLTIMO DIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 14/05/2014 

 

5. DATA E LOCAIS DE PROVA 
 

A Prova Objetiva será realizada na data de 01/06/2014 nas seguintes cidades: 
 
Assis/SP; Barretos/SP; Barueri/SP; Bauru/SP; Belém/PA; Brasília/DF; Fernandópolis/SP; Goiânia/GO; Jaú/SP; Mogi das 
Cruzes/SP; Mogi-Mirim/SP; Piracicaba/SP; Registro/SP; Rio Claro/SP; Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. 
 
Será vedada a realização da prova fora do local escolhido na inscrição. 
Para imprimir seu comprovante de inscrição, que estará disponível a partir do dia 26/05/2014, o candidato deverá 
acessar o link: https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx, acessar seu cadastro e imprimir o comprovante. 
No comprovante de inscrição constarão as informações de dia, local e sala de prova. É de inteira responsabilidade do 
candidato a obtenção deste documento. 

NÃO SERÃO ENVIADOS TELEGRAMAS OU AVISOS IMPRESSOS PARA A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
PARA A PROVA OBJETIVA. 

 

6. CONTEÚDO DAS PROVAS 
 

Acesse o Edital nº 1e consulte o anexo I (página 14), referente às disciplinas que serão cobradas na prova. O conteúdo 
programático das disciplinas está disposto no anexo II (a partir da página 15). 

 

7. NO DIA DE PROVA 
 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de: 
a) confirmação de inscrição; 
b) original de um dos documentos de identidade relacionados a seguir: carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça e 
Segurança (SJS) e/ou Secretaria de Segurança Pública, pelos Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos); passaporte, 
certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por lei federal, valem como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação 
(somente no caso do modelo novo, aprovado pelo art. 159º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997); 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE, lápis preto nº 2 e borracha. 
A confirmação de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
 
Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados acima, ainda que autenticados, ou quaisquer outros 
documentos. 
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza. 
O tempo de prova é de 4 (quatro) horas. 
Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando 
aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod®, walkman, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou 
similar, notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 

http://www.quadrix.org.br/
https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx
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controle de alarme de carro etc., bem como relógio do tipo data bank, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados acima, no dia de realização 
das provas. 

 

8. INFORMAÇÕES AO CANDIDATO 
 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO DO INSTITUTO QUADRIX (de segunda a sexta, das 9h às 17h) 
O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público nas Centrais de Atendimento do INSTITUTO 
QUADRIX, por meio dos seguintes telefones: Brasília (61) 3550-0000; Porto Alegre (51) 3500-9000; Salvador (71) 3500-
9000; São Paulo (11) 3198-0000 e Rio de Janeiro (21) 3500-9000. Por e-mail (contato@quadrix.org.br) ou via internet, 
no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br. 
 
Antes de inscrever-se o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas no Edital nº1 e 
seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente concurso, das quais não poderá alegar 
desconhecimento em nenhuma hipótese. 

 
A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso contidas nos comunicados, no Edital nº 1 
e em outros a serem publicados. 
 
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este concurso, os quais serão divulgados na Imprensa Oficial e na internet, no endereço eletrônico: 
http://www.quadrix.org.br. 
 
A leitura deste manual não desobriga o candidato de conhecer e estar ciente de todas as normas presentes no Edital 
nº 1 e suas retificações.  
 
 

INSTITUTO QUADRIX 
 
 

Este documento poderá sofrer alterações. 
Última atualização: às 18h de 14/04/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@quadrix.org.br
http://www.quadrix.org.br/
http://www.quadrix.org.br/

