
ANM publica edital para contratar profissionais para a área de 

segurança de barragens 

 

 

 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou no Diário Oficial da União hoje (27/01) 

o edital para a contratação por tempo determinado de 29 profissionais para a área de 

segurança de barragens, utilizando processo seletivo simplificado que será conduzido 

pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 

(Cebraspe). Para participar, é necessário o pagamento de taxa de R$ 102,00. 

 

O processo seletivo incluirá provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório 

e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório. Os requisitos mencionados 

no edital são: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em 

Geologia, Engenharia Geológica, Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Engenharia 

Ambiental ou Engenharia Florestal, fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), acrescido de experiência profissional superior a cinco 

anos na área de formação; ou acrescido de título de mestrado ou doutorado na área de 

formação. 

 

As atividades desempenhadas serão: fiscalização de segurança de barragens de 

mineração em todo território nacional, abrangendo seus aspectos de projeto, 



construção, manutenção, operação e gerenciamento de riscos, compreendendo: 

verificação das características hidráulicas, estruturais da barragem de mineração, assim 

como das características físicas, químicas e mineralógicas dos constituintes no 

reservatório; verificação referente à geotecnia, incluindo geologia regional e local, 

sismicidade natural e induzida, dados geológicos e geotécnicos da base/fundação da 

estrutura; verificação concernente a parâmetros de fundação (dreno de fundo, geologia 

do substrato e condições de permeabilidade); verificação das informações de 

estabilidade, parâmetros geotécnicos e metodologia utilizadas para obtenção do Fator 

de Segurança, em consonância com o que prevê a Norma ABNT NBR 13.028/2017; 

verificação dos dados referentes a operacionalidade dos instrumentos de inspeção e 

monitoramento, confrontando o levantamento de dados referentes a coerência dos 

níveis de controle da instrumentação (carta de risco) e os respectivos cenários para 

fatores de segurança; verificação dos cenários de falha e modelagem da brecha de falha 

da barragem (vertimento máximo, galgamento, ruptura da barragem em volume mais 

provável); verificação das informações dos registros de monitoramento e 

instrumentação; verificação de dados e informações referentes a manuais, planos de 

operação, inspeção e monitoramento da estrutura de barragem; verificação acerca da 

caracterização do rejeito ou do sedimento depositado no reservatório da barragem de 

mineração, compreendendo os dados do adensamento dos rejeitos e as características 

físico-químicas; verificações das informações contidas nos Plano de Segurança das 

Barragens; monitoramento remoto via Sistema Integrado de Gestão de Barragens de 

Mineração (SIGBM), assim como o monitoramento remoto via Dashboards; controle e 

gerenciamento de risco das barragens de mineração brasileiras. 

 

A remuneração será de R$ 8.300,00 para jornada de trabalho de 35 horas semanais.  

 

As inscrições poderão ser feitas pela internet, utilizando o 

link  http://www.cebraspe.org.br/concursos/anm_21_pss. 

 

Para ler a íntegra do edital publicado no Diário Oficial da 

União: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1-anm-de-26-de-janeiro-de-

2021-300910694. 
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