PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 12/2014
O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
comunica a realização de processo seletivo para o cargo abaixo relacionado:

Cargo/Função

Motorista

Pré- Requisitos

Ensino Médio Completo
Carteira de Habilitação Tipo B
Experiência de 06 meses

Nº de
Vagas

01

Carga
Horária

Remuneração –
R$

12x36

R$ 1.062,88

DEMAIS VANTAGENS DO CARGO
-Vale alimentação no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinqüenta e dois reais).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

 Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, zelando
pela segurança;
 Cumprir escala de trabalho;
 Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa;
 Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo;
 Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local
destinado;
 Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, horário
de saída e chegada e demais
 ocorrências durante a realização do trabalho;
 Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando reabastecimento e
lubrificação do veículo e quilometragem
 para revisões;
 Zelar pela conservação e segurança dos veículos;
 Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito;
 Participar de programa de treinamento, quando convocado;
 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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CALENDÁRIO:
07/02/2014 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção,
no mural do HMDI.

07/02/2014 - a 11/02/2014- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail,
recrutamentofundahc@gmail.com ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8 às 12h e de 14 às 17h.

14/02/2014 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.

17/02 a 19/02/2014 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal
na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 07 de fevereiro de 2014.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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