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SELEÇÃO DE  ELETRICISTAS 
(Local da obra: DTCEA-GI CHAPADA DOS GUIMARÃES/Destacamento da Aeronáutica ) 

 
A PRZ 
 
A PRZ – Serviços Eletromecânicos LTDA é uma empresa jovem e administrada por uma equipe 
altamente capacitada e competente. Possui em seu quadro de colaboradores engenheiros do ITA, 
projetistas de nível Sênior e Técnicos muito experientes. As pessoas são o seu diferencial maior de 
qualidade, além dos equipamentos e instrumentos de última geração. 
 
NOSSOS SERVIÇOS 
 

 Gerenciamento de Projetos; 
 Revitalização do sistema elétrico, de telefonia e lógica de torre de controle para sistema 

aeroportuário; 
 Implantação de Parque de Tancagem para combustível sob regras ambientalmente corretas; 
 Substituição de painéis de transferência para grupos geradores; 
 Implantação de rede subterrânea de média tensão; 
 Instalação de equipamentos elétricos: Retificadores, No-breaks de médio porte, QGBT, QDFE e 

Painéis de Média Tensão; 
 Pintura e tratamento anticorrosivo em estruturas metálicas auto portantes e estaiadas; 
 Implantação de parque de Grupos Geradores; 
 Projetos de estruturas metálicas, de instalações elétricas e de pré-moldados em concreto; 
 Estudos de eficiência energética; 
 Projeto e execução de sistemas de aterramento e SPDA de auxílios à navegação aérea 

Aeroportuária; 
 Manutenção em sistemas elétricos e mecânicos; 
 Gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK. 

 
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS 
 
A PRZ – Serviços Eletromecânicos LTDA está selecionando Eletricista de força e controle para trabalhar 
na função de operador de Subestação, em regime de turno noturno, 7 dias por semana. 
Auxiliar de Eletricista e Montador de Elétrica para trabalhar em horário comercial, conforme descrição das 
atribuições abaixo. 
 
A empresa oferece transporte, café da manhã e almoço. 
 
Os interessados enviar currículo para os e-mails abaixo: 
contato@przprojetos.com.br e lindomar.przprojetos@gmail.com 
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1 - Auxiliar de Eletricista - Auxiliar  os  eletricistas na Instalação  de  sistemas  e  componentes elétricos 
e eletroeletrônicos  e  na  realização  de  medições  e  testes. Auxiliar os eletricistas  de  manutenção  nas  
manutenções  preventivas, preditiva  e  corretiva. Trabalhar  em conformidade  com  normas  e  
procedimentos  técnicos  e  de  qualidade, segurança,  higiene,  saúde  e  preservação  ambiental. 
Desejável curso de NR-10. 
Benefícios: Refeição local, ajuda de custo para transporte, café da manhã. 
 
 
 
2 - Eletricista de Força e Controle e montador de elétrica - Realizar  instalações elétricas e  
eletroeletrônica,  manutenções  preventivas,  preditiva  e corretiva.  Instalar  sistemas  e  componentes 
elétricos e  eletroeletrônicos  e  realizar medições  e  testes.  Elaborar  documentação  técnica  e  
trabalhar  em conformidade  com  normas  e  procedimentos  técnicos  e  de  qualidade, segurança,  
higiene,  saúde  e  preservação  ambiental. Conhecimento em leitura e interpretação de desenhos. 
Fornecer conhecimentos necessários e indispensáveis para a atuação nas atividades de Interpretação e 
execução das montagens das instalações elétricas, conforme as-built, e a instalação de equipamentos 
elétricos participando do processo de start-up, antecedendo o processo de manutenção. 
Desejável curso de NR-10. 
Benefícios: Refeição local, ajuda de custo para transporte, café da manhã. 
 
 
 
Salário proposto: R$ 1.400,00 em carteira + R$ 200,00 ( Ajuda de custo para Transporte ). 


