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PORTFÓLIO
Cooperar significa somar esforço e

trabalho para atingir um mesmo fim.
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Profissionais da Unita
A cooperativa reúne um grupo seleto de profissionais, certificados, com vasta experiência,
engajados no mundo do trabalho há muitos anos e preparados para enfrentar os desafios
que o modelo produtivo exige. Através da cooperativa o trabalho coletivo, cooperativo,
assumindo responsabilidades em grupo, será o grande diferencial.

Foco e Comprometimento
Mantendo o foco no cliente, nos prazos, na qualidade de entrega dos serviços, na perenidade
da cooperativa. Com ênfase na competitividade, custos acessíveis; valorização profissional
com dignidade e dinâmica na gestão, com liberdade.

Investir sempre na atualização profissional, na melhoria contínua e praticar os serviços de
forma humana, próxima, cooperativa e especialista.

Comprometimento Social
A UNITA acredita na sinergia, na singularidade, na interdependência e na união, ampliando
seu papel no mundo por meio do comprometimento com as transformações sociais.

A Doutrina Cooperativista
Solidariedade
Liberdade
Democracia
Equidade

Responsabilidade
Honestidade
Transparência
Conciência Socioambiental
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Especialidades Profissionais

Reunimos em nossa Cooperativa uma grande variedade de profissionais, que se destacam por
suas extremas capacidades, para desenvolver serviços em diversos tipos de segmentos
técnicos, para todo o estado do Espírito Santo. 

Encontre abaixo a categoria de profissional para a execução de serviços especializados, e
conte com a qualidade, segurança e garantia da Cooperativa Unita.

Técnico Meio Ambiente 

As atribuições do técnico em meio ambiente se relacionam,
principalmente, às necessidades das empresas de estar em dia
com leis ambientais específicas. Por exigência legal, essas
empresas devem desenvolver suas atividades causando pouco
ou nenhum dano ao meio ambiente.

Tecnologia da informação

Implementar e manter infraestrutura, equipamentos de
acesso, sistemas operacionais e serviços de redes, aplicando
normas de segurança de rede e padrões técnicos, de acordo
com normas de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e
preservação ambiental.
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Técnico em Geoprocessamento 

As atribuições do técnico em meio ambiente se relacionam,
principalmente, às necessidades das empresas de estar em
dia com leis ambientais específicas. Por exigência legal, essas
empresas devem desenvolver suas atividades causando pouco
ou nenhum dano ao meio ambiente.

Técnico em Mecânica

profissionais aptos para atuar no controle e desenvolvimento
de projetos, processos de produção mecânica, realização de
manutenção de equipamentos e máquinas, seguindo normas e
padrões de qualidade, de segurança do trabalho, meio
ambiente e saúde.

Eletrotécnicos

profissionais pra fazer instalações de eletricidade e manejar
maquinários e sistemas ligados ao setor energético. Desse
modo, eles atuam na cadeia que envolve equipamentos e
sistemas produtores, transmissores e distribuidores de
energia.
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Técnico em Instrumentação

O Técnico de Instrumentação Industrial é um profissional
importantíssimo para a Indústria de Transformação, Química e
de Alimentos. A Instrumentação é a base para o controle de
processos na indústria. É a área responsável por sustentar
toda a Pirâmide da Automação Industrial.

Técnico em Automação

Responsável pela instalação, operação e manutenção de
instrumentos de análise industriais. Este profissional gerencia
e instala sistemas como redes de comunicação industriais,
controladores lógicos programáveis, sensores e atuadores,
entre outros. 

Técnico em Telecomunicação

Executa operações de instalação e manutenção de sistemas de
telecomunicação e telemática. Isso significa instalar, manter e
reparar redes de telefonia fixa, celular e internet. Implantar e
operar equipamentos de redes e sistemas de
telecomunicações.
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Técnico em Estradas

Profissional capacitado para planejar e implantar projetos de
estradas, pontes e viadutos e manutenção de vias terrestres,
auxiliar na supervisão de canteiros de obras, elaborar
levantamento topográfico e realizar demarcações de terrenos.

Segurança do Trabalho

Profissional que analisa e avalia o ambiente de trabalho, desde
suas instalações até seus processos, trabalhando em prol da
prevenção de acidentes e doenças que possam ser adquiridas
pela rotina ocupacional. 

Técnico em suprimentos

Acompanha e inspeciona o recebimento de suprimentos,
verifica especificações técnicas dos materiais, insere
informações em sistema para classificar de acordo com tipo e
grupo, a fim de manter o controle e disponibilidade do estoque
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Técnico em Refrigeração

Muitos estabelecimentos comerciais e industriais dependem de
equipamentos de refrigeração e climatização, como geladeiras,
câmaras frias e sistemas de ar-condicionado.
Profissionais especializados para realizar a instalação e a
manutenção de todo esse maquinário.

Técnico de Edificações

Está presente no cotidiano da execução de uma obra. Seu
caráter multifuncional permite que ele seja necessário tanto no
escritório de uma construtora quanto no canteiro de obras.
Sua principal função é a de que o desenvolvimento e execução
das obras sigam em conformidade com o projeto elaborado.
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As PESSOAS, e não o Capital, são os atores
principais do negócio cooperativo.
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