ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC – Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e
Políticas Sociais de Duque de Caxias

ERRATA I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2017 - EDITAL N° 001/2017

A Comissão Regulamentadora do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2017,
Edital n° 001/2017, designada através da Portaria n°034/2017, no uso das
suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Municipal n° 5.537/2009,
neste ato representado pelo seu presidente, resolve tornar público a Errata do
Edital de inscrições, onde acrescenta.
2. DA FUNÇÃO, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E REQUISITOS

2.1

QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO

Condutor
Especializado

ESPECIALIDADE

CNH – B, C, D, ou E

REMUNERAÇÃO R$

R$2.400,00

JORNADA
DE
TRABALHO
44/ semana

VAGAS

10

REQUISITOS
BÁSICOS
Possuir o ensino
fundamental e ter
experiência
comprovada na área

ANEXO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS
CONDUTOR ESPECIALIZADO
Categoria de CNH – B, C, D, ou E: Conduzir veículos automotores, caminhões e
ônibus destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando
qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que
lhe for entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de
pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de
combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas,
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faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando
indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a
calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes,
conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio
transceptor; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipos de
carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e
descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e
urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo;
executar outras tarefas afins.

Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2016.

Presidente da Comissão Regulamentadora do Processo Seletivo Simplificado
Portaria nº 034/2017/PRES-FUNDEC
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