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Itaoeste prioriza a contratação 
 de mão de obra local  

 
Empresa capacita trabalhadores rurais para atuação em pesquisa mineral 

 
Barreiras (BA), 18 de maio de 2011 – A Itaoeste, empresa de pesquisa e 
desenvolvimento mineral que recentemente anunciou a descoberta de uma 
jazida de tálio em Barreiras, na Bahia, está gerando emprego e capacitando 
trabalhadores da região para atuação em pesquisa mineral, além de outras 
atividades relacionadas. Já são dezenas de colaboradores diretos contratados, 
em sua maioria ex-trabalhadores rurais.  
 
A companhia oferece treinamento específico para uma das áreas de trabalho 
com alta demanda de mercado e carência de profissionais capacitados: a de 
operação de equipamentos de sondagem. Os colaboradores ainda são 
preparados para operação de equipamentos de geofísica e em atividades de 
apoio ao mapeamento geológico, dando suporte às atividades dos geólogos. 
 
A contratação é feita em regime CLT e, além dos benefícios inclusos nesse tipo 
de regime, também são fornecidos aos colaboradores refeição e transporte aos 
locais de trabalho. O diretor de operações, Carlos Cerri, destaca que “o perfil 
buscado depende certamente da posição com demanda. De qualquer forma, é 
sempre muito valorizada a capacidade do profissional de trabalhar bem em 
equipe, tendo disposição para manter um ambiente positivo.” 
 
Os interessados podem se candidatar por meio do site www.itaoeste.com.br. 
 
Parceria 
 
A Itaoeste firmou recentemente um convênio com o Campus de Barreiras da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), o qual consiste na contratação de 
estagiários do curso de Geologia. Trata-se de uma oportunidade para os 
estudantes praticarem os conceitos, vivenciando no campo a pesquisa 
geológica. Para a empresa, a parceria revela-se um apoio igualmente 
importante para a condução das pesquisas geológicas nas extensas áreas a 
serem ainda pesquisadas, que compõem 44 mil hectares. 
 
Sobre a Itaoeste 
Fundada em 2002, a Itaoeste Serviços e Participações Ltda. destaca-se no 
país por ser uma empresa de pesquisa e desenvolvimento mineral com foco 
em produtos de alto valor agregado. Com sede administrativa na capital de São 



Paulo, a empresa pesquisa em São Paulo, Piauí e Bahia os minérios 
manganês, cobalto, ferro, titânio, ouro, cobre, fosfato, tálio, entre outros. Em 
fevereiro de 2011, a Itaoeste divulgou a descoberta de uma jazida de tálio em 
Barreiras, na Bahia, tornando seu portfólio ainda mais atrativo e colocando o 
Brasil no seleto grupo de produtores desse metal. Mais informações sobre a 
Itaoeste e seus negócios podem ser obtidas por meio do site 
www.itaoeste.com.br. 
 
 


