AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A – DESENBAHIA
A N E X O I - D O S R E Q U I S I T O S E AT R I B U I Ç Õ E S D O S E M P R E G O S
EDITAL DE CONCURSO PAR A EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2017
NÍVEL MÉDIO
EMPREGO 201: TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA
Requisitos: Certificado de curso de nível médio profissionalizante na área de informática ou experiência mínima de 06 (seis) meses, com
comprovação, através de declarações de empregadores. Disponibilidade para viagens.
Atribuições: Instalação e configuração de softwares básicos e aplicativos; manutenção e atendimento em hardware e software em
equipamentos; orientação aos usuários; solicitação de conserto, revisão ou manutenção dos bens de informática, quando necessário;
recepção e conferência dos materiais de informática adquiridos, instalação e configuração de sistemas operacionais; execução de
outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo, compatíveis com as peculiaridades da Desenbahia e em observância das
normas da instituição relativas à segurança da informação.
EMPREGO 202: TÉCNICO ESCRITURÁRIO
Requisitos: Ensino Médio Completo; certificado fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
disponibilidade para exercer atividade no interior da Bahia. Disponibilidade para viagens.
Atribuições: Atendimento telefônico, atendimento ao público interno e externo, contato com fornecedores, clientes e parceiros,
controle do fluxo de correspondências externas e internas, prestação de informações sobre produtos e serviços aos clientes e
usuários; redação e digitação de correspondências em geral; conferência de relatórios e documentos; controles estatísticos;
atualização/manutenção/recuperação de dados em sistemas operacionais informatizados; organização de documentos e
informações; arquivamento de documentos; serviço de entrega de documentos sob demanda diretamente aos usuários finais;
elaboração e manutenção de arquivos; operação de equipamentos reprográficos, quando necessário; recuperação e preservação de
informações por meio digital, magnético ou papel; execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo,
compatíveis com as peculiaridades da Desenbahia.

NÍVEL SUPERIOR
EMPREGO 401: ANALISTA ADVOGADO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Direito; diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação; Inscrição como Advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. Dedicação exclusiva. Disponibilidade para viagens.
Atribuições: Postulam, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências ao magistrado ou
Ministério Público, avaliando provas documentais e testemunhais, realizando audiências trabalhistas e cíveis, instruindo o cliente
interno e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na análise da legislação para atualização de procedimentos,
assessorando negociações e renegociações de crédito; zelam pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus
bens, facilitando negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o
estado democrático de direito; elaboram notas técnicas e pareceres de um modo geral e também contratos administrativos,
operacionais e de renegociação, bem como aditivos e convênios; elaboram instrumentos de crédito e aditivos, minutas das linhas de
crédito, convênios e ofícios de baixa de garantias; emitem pareceres jurídicos sobre temas afetos à contratação; analisam,
juridicamente as garantias ofertadas, nas operações de crédito e o processo licitatório nas contratações com as Prefeituras
Municipais; elaboram editais, analisam leis e decretos estaduais e federais atinentes às licitações realizadas no Estado da Bahia,
bem como analisam e interpretam a jurisprudência da Corte de Contas Federal e Estadual; participam da comissão de apoio dos
pregões e da comissão de licitação nas demais modalidades de licitação, analisando documentos de licitantes, colaborando na
condução da licitação e elaborando normativos internos referentes ao procedimento licitatório.
EMPREGO 402: ANALISTA ADMINISTRADOR
Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração, diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educação; Disponibilidade para viagens; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver.
Atribuições: Auxílio a chefia no levantamento e distribuição dos serviços administrativos; atendimento ao público interno e externo;
participação na elaboração de projetos referentes a melhorias nas atividades da unidade e/ou da Agência; auxílio na elaboração e
controle do orçamento da unidade; auxílio no registro e controle dos bens patrimoniais da Agência; administração dos contratos sob
responsabilidade da unidade; levantamento de dados para elaboração de relatórios; desenvolvimento, implementação e avaliação de
ações de gestão de recursos humanos; desenvolvimento e implementação de processos de avaliação e análise de desempenho;
análise e acompanhamento das alterações na legislação trabalhista, previdenciária e de saúde suplementar e realização de suas
atividades garantindo o cumprimento das mesmas; planejamento, elaboração e aplicação de pesquisas, análise de seus resultados e
proposições de ações decorrentes; desenvolvimento, implementação, acompanhamento e avaliação de ações relacionadas à gestão
de benefícios e qualidade de vida do trabalhador; planejamento e monitoramento de programas ou ações de formação, treinamento e
desenvolvimento de pessoas; prestação de apoio em vários processos técnicos da área de recursos humanos; redação de pareceres
e relatórios; Disponibilidade para viagens.
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EMPREGO 403: ANALISTA ARQUITETO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo; diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação; Disponibilidade para viagens; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver.
Atribuições: Realização de análise técnica de projetos de financiamento, a fim de verificar a compatibilidade entre os investimentos
e o projeto apresentado; realização de avaliação de garantias reais a fim de subsidiar a concessão e renegociação de créditos, a
liberação e substituição de garantias, como também a administração do patrimônio da Agência; realização de inspeções físicas a fim
de comprovar o avanço físico dos investimentos financiados e atender às solicitações das áreas de acompanhamento e
administrativa; elaboração de projetos de arquitetura, especificações e orçamentos de obras civis internas; demais atividades
compatíveis com a profissão.
EMPREGO 404: ANALISTA CONTADOR
Requisitos: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis; diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação; Disponibilidade para viagens; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver.
Atribuições: Legalização de empresas; realização de escrituração contábil dos fatos relativos aos patrimônios e suas variações,
conciliação de contas, elaboração de demonstrações contábeis, apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações;
realização da análise de balanços, preparação e envio das obrigações acessórias; administração dos tributos da empresa;
gerenciamento de custos; realização de perícia contábil; participação da elaboração do planejamento financeiro de curto, médio e
longo prazos; atendimento às solicitações dos órgãos repassadores, reguladores e fiscalizadores; acompanhamento sistemático das
atividades desenvolvidas pela Desenbahia, de forma a avaliar se os objetivos da instituição estão sendo alcançados, se os limites
estabelecidos e as leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos; identificação de fatores internos e externos que possam
afetar adversamente a realização dos objetivos da instituição; realização de tarefas ligadas às rotinas trabalhistas, fiscais e
previdenciárias; efetuação de recolhimentos relacionados aos empregados da Agência e de serviços prestados por terceiros;
realização de contabilização da folha de pagamento; provisões diversas; execução de atividade de auditoria interna e gestão de
riscos operacionais de modo a auferir a adequação do controle interno assim como a verificação da confiabilidade do processo de
coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações
financeiras; elaboração de programa de testes e relatórios das auditorias realizadas e de gestão de riscos; identificação de riscos e
controles em transações e registros financeiros e contábeis e recomendações com base na regulamentação aplicável; conciliação
dos registros de perdas do banco de dados com as informações das razões; atendimento e apoio as demandas das Auditorias dos
Órgãos Externos, particularmente da Auditoria Independente; demais atividades compatíveis com o cargo; Disponibilidade para
viagens.
EMPREGO 405: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
Requisitos: Ensino Superior completo em Relações Públicas, Jornalismo ou Publicidade; diploma fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver. Disponibilidade para viagens.
Atribuições: Produção de releases para a Imprensa; checagem de informação e produção de textos jornalísticos; edição de texto;
editoração eletrônica; atendimento à Imprensa; clipping de notícias; produção e execução de campanhas de publicidade e marketing;
organização de eventos (planejamento, cerimonial e protocolo); produção de textos para os veículos de comunicação interna e
externa da empresa; design gráfico: briefing, criação e produção de material; análise financeira para redação de textos.
EMPREGO 406: ANALISTA DE PROCESSOS E CONTROLES INTERNOS
Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração ou Engenharia de Produção, diploma fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Disponibilidade para viagens; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver.
Atribuições: Execução de atividades de gestão de processos, devendo planejar e realizar atividades voltadas para o
desenvolvimento organizacional; levantamento e desenho de processos de trabalho; exame e elaboração de fluxogramas,
organogramas e demais esquemas ou gráficos de informações; efetuação de pesquisas visando à racionalização dos processos de
trabalho; articulação de melhorias contínuas dos processos organizacionais visando seu aperfeiçoamento, ganhos de produtividade e
modernização, mediante articulação interna; avaliação do desempenho dos processos, identificando os pontos críticos que possam
ser eliminados ou minimizados, agindo de forma proativa, antecipando-se aos problemas; elaboração de projetos de estruturação e
reestruturação organizacional; execução de trabalhos de natureza técnica para a elaboração de normas e procedimentos pertinentes
à área de atuação aplicando princípios de normalização requeridos pela ABNT; redação de pareceres e relatórios; execução das
atividades de gestão de risco operacional e controles internos, devendo analisar os macrofluxos e demais documentação dos
processos de trabalho, observando a legislação e regulamentação aplicáveis, para a identificação de riscos, premissas e controles
associados aos processos; definição dos indicadores chave de riscos e faixas de tolerância; aplicação da auto avaliação de controles
aos responsáveis pela execução e realização de testes de efetividade; identificação das oportunidades de melhoria com base nas
melhores práticas; realização da avaliação qualitativa e quantitativa de riscos; validação e comunicação dos resultados junto às
áreas; priorização dos riscos e realização do monitoramento contínuo através das atividades de acompanhamento da execução e
implementação dos planos de ação criados para mitigar os riscos, reavaliação de riscos e controles; modelagem, apuração e
monitoramento das perdas operacionais; cálculo, análise e acompanhamento dos indicadores chave de riscos; elaboração de
relatórios contemplando o resultado da avaliação e do monitoramento de cada processo; realização dos procedimentos de análise e
comunicação ao órgão externo competente das situações que possam configurar risco de tentativa de lavagem de dinheiro ou de
financiamento ao terrorismo; execução das atividades de auditoria interna, observando procedimentos e rotinas legais e
regulamentos internos da Desenbahia com base na verificação dos controles internos dos processos da Agência; elaboração de
programa de testes e relatórios das auditorias realizadas; revisão periódica dos controles internos; apoio nas atividades e demandas
das Auditorias de Órgãos Fiscalizadores; demais atividades compatíveis com o cargo.
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EMPREGO 407: ANALISTA DE SISTEMAS
Requisitos: Ensino Superior completo em Informática, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Processamento de Dados,
Tecnologia da Informação ou Sistemas de Informação; diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver. Disponibilidade para viagens.
Atribuições: Análise e desenvolvimento de Sistemas; desenvolvimento de sistemas baseado em metodologias tradicionais e
metodologias ágeis; modelagem de sistemas utilizando UML; codificação e manutenção de sistemas; suporte aos usuários dos
sistemas desenvolvidos ou adquiridos; produção da documentação necessária durante o processo de desenvolvimento, de acordo
com a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas; alinhamento entre as áreas de negócios da Desenbahia e a área de TI para
prover soluções adequadas às necessidades da organização; elaboração de planejamento estratégico de TI; demais atividades
compatíveis com a profissão.
EMPREGO 408: ANALISTA DE SUPORTE
Requisitos: Ensino Superior completo em Informática, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Processamento de Dados,
Tecnologia da Informação ou Sistemas de Informação; diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver. Disponibilidade para viagens.
Atribuições: Suporte geral de TI; administração de redes baseada em protocolo TCP/IP; desenvolvimento e alteração de
procedimentos que estejam relacionados à segurança da informação, cumprimento da política de segurança na Desenbahia,
monitoramento dos serviços de rede no que diz respeito a invasões externas e internas na rede; administração banco de dados como
MS-SQL, administração de rede e serviços baseado em Windows 2008/2012; administração de servidores web como o MS-IIS;
administração de servidores Linux como CentOS e Ubuntu; elaboração de planejamento estratégico de TI; demais atividades
compatíveis com a profissão.
EMPREGO 409: ANALISTA ECONÔMICO-FINANCEIRO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Estatística ou Matemática; diploma
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Disponibilidade para viagens; Registro em órgão
fiscalizador da profissão, se houver.
Atribuições: Análise e acompanhamento de projetos, observando os aspectos técnicos, econômicos, legais, financeiros e
administrativos, visando à adequada aplicação e retorno de recursos; análise de crédito; negociação e recuperação de créditos;
cadastro de banco de dados de clientes, realização de pesquisas cadastrais, emissão de informação cadastral, verificação da
documentação de processo de financiamento e/ou projeto de viabilidade econômica financeira; análise estatística do
acompanhamento dos processos de financiamento; cálculo do risco de inadimplência dos projetos desenvolvimento e aplicação de
metodologias para avaliação e mensuração de risco de crédito, de mercado, de liquidez e gestão de capital, incluindo testes de
estresses; desenvolvimento e aplicação de modelos para classificação de risco das operações de crédito; monitoramento e
acompanhamento da carteira de crédito de seus impactos nos resultados da agência; acompanhamento e aplicação da
regulamentação do BACEN no que tange as normas prudenciais de gestão de riscos; definição e monitoramento de indicadores de
desempenho do processo comercial; elaboração, análise, implementação e acompanhamento de projetos de desenvolvimento
socioeconômico e execução de atividades técnicas e administrativas relacionadas, análise técnica, estudos de viabilidade, emissão
de relatórios técnicos e pareceres; elaboração/avaliação/desenvolvimento de estudos sobre linhas de financiamento; análise dos
comprovantes fiscais e financeiros que atestem a aplicação dos investimentos financiados; verificação do atendimento de condições
contratuais para habilitação ao crédito e durante a vigência do financiamento; vistoria de máquinas, equipamentos e outros itens
financiados; solicitação de recursos aos órgãos repassadores; controle das garantias dos financiamentos e das respectivas apólices
de seguros, análise dos pleitos de substituição ou liberação de garantia e de assunção de dívidas, classificação do risco dos clientes;
acompanhamento dos financiamentos concedidos; elaboração dos relatórios; assessoramento do gerenciamento das aplicações
financeiras; elaboração do fluxo de caixa analisando os desvios e propondo medidas de correção; controle do recebimento das
operações de crédito; controle das operações de crédito, acompanhando ou realizando os registros e ajustes necessários, a fim de
garantir a integridade dos dados; acompanhamento e aplicação da legislação pertinente à área financeira e bancária para adequação
de controles e procedimentos às exigências legais, especialmente a do BACEN e de Instituições Repassadoras Oficiais; coordenação
da emissão dos boletos de cobrança de todo e qualquer valor proveniente de operações de crédito; cálculo, via sistema, dos
encargos financeiros de operações de crédito; controle e registro das operações de fiança prestadas; atuação em perícia contábil,
relativos a operação de crédito cadastrada e calculada pelo sistema de controle de operações; elaboração de relatórios e prestação
de informações para o Banco Central, Auditoria Geral do Estado, Tribunal de Contas, dentre outros; avaliação dos resultados
financeiros dos negócios da Desenbahia relativos a operações de crédito, gerando os indicadores financeiros de desempenho e
divulgando relatórios gerenciais que permitam balizar decisões estratégicas; demais atividades compatíveis com o cargo;
Disponibilidade para viagens.
EMPREGO 410: ANALISTA ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Agronomia; diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação; Disponibilidade para viagens; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver.
Atribuições: Realização de análise técnica de projetos de empreendimentos rurais, a fim de verificar a compatibilidade entre os
investimentos e o projeto apresentado; realização da avaliação de garantias reais a fim de subsidiar a concessão e renegociação de
créditos, a liberação e substituição de garantias, como também a administração do patrimônio da Agência; realização de inspeções
físicas a fim de comprovar o avanço físico dos investimentos rurais financiados e atender às solicitações das áreas de
acompanhamento e administrativa; demais atividades compatíveis com a profissão.
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EMPREGO 411: ANALISTA ENGENHEIRO CIVIL
Requisitos: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil; diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educação; Disponibilidade para viagens; Registro em órgão fiscalizador da profissão, se houver.
Atribuições: Realização de análise técnica de projetos, a fim de verificar a compatibilidade entre os investimentos e o projeto
apresentado; realização de avaliação de garantias reais a fim de subsidiar a concessão e renegociação de créditos, a liberação e
substituição de garantias, como também a administração do patrimônio da Agência; realização de inspeções físicas a fim de
comprovar o avanço físico dos investimentos financiados e atender às solicitações das áreas de acompanhamento e administrativa;
elaboração de orçamentos de obras internas de engenharia; demais atividades compatíveis com a profissão.
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