FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 130.18
A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL (Fundação PTI-BR) torna público
que serão recebidas as inscrições para o Processo Seletivo nº 130.18 sob contratação em regime
CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) com Contrato por Tempo Determinado, para
preenchimento da vaga de Motorista e formação de Cadastro Reserva para atuar no Complexo
Turístico.
É de obrigatoriedade que todos os candidatos sigam as Orientações Gerais sobre os processos
seletivos da Fundação PTI-BR que está disponível no site https://www.pti.org.br/pt-br/trabalheconosco, pois no documento estão as informações de como participar e etapas do processo de
seleção.
1. NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO
1.1 01 (uma) vaga, com carga horária de 44 h/semanais sendo escala de revezamento (inclusive
nos finais de semana e feriados);

1.2 A Remuneração será:
•

Salário Base – R$ 2.482,72;

•

Vale-alimentação – R$ 721,78;

•

Plano Odontológico – Empresarial;

•

Plano de Saúde – Empresarial;

•

Vale-transporte – Empresarial;

•

Seguro de Vida – Empresarial;

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Atender o perfil do cargo, conforme os requisitos mínimos abaixo descritos:


Ensino Fundamental completo;



Experiência mínima de 06 meses como motorista de transporte de passageiros;



Curso atualizado de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros até a
data de admissão;



Carteira de Habilitação categoria E – dentro do prazo de validade;



Não possuir, nos últimos doze meses, pontuação na carteira de habilitação até a data de
admissão;



Disponibilidade para horários estendidos, sábados, domingos e feriados.

3. HABILIDADES E CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS
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 Noções de espanhol;
 Noções de primeiros socorros;
 Habilidades e atitudes: Boa comunicação, capacidade de atuar em equipes, capacidade de
observação, atenção concentrada, orientação espacial; Disciplina, organização,
honestidade e demais atitudes em consonância com o Código de Conduta da Fundação
PTI-BR.
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS


Dirigir e manobrar veículos, transportando pessoas ou materiais para o destino
estabelecido;



Executar procedimentos que garantam a segurança e o conforto dos passageiros;



Recepcionar os visitantes, alunos e/ou público em geral com atenção e hospitalidade;



Zelar pela conservação dos veículos, informando qualquer irregularidade observada,
enquanto o mesmo estiver sob sua responsabilidade;



Inspecionar as condições do veículo, tais como: quilometragem, óleo, água, limpeza,
defeitos, entre outros, qualquer anormalidade que possa comprometer o bom
funcionamento do veículo;



Dirigir de acordo com os limites estabelecidos pelas normas da Fundação PTI-BR, Itaipu
Binacional e legislação de trânsito, visando evitar danos aos passageiros, bem como
atrasos no cumprimento dos percursos;



Executar serviços externos seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
proteção ao meio ambiente;



Cumprir os horários previamente determinados, propiciando satisfação aos clientes;



Conferir os materiais a serem transportados, verificando quantidade e espécie, para
evitar erros no carregamento e descarregamento dos mesmos;



Preparar os relatórios de viagem, fazendo as anotações relativas a destino, objetivo da
viagem, horário de saída e chegada, conforme procedimentos estabelecidos;



Realizar o atendimento das demandas de entrega, recebimento e protocolo de
documentos, utilizando veículos da Fundação PTI-BR;



Realizar a movimentação dos veículos dos projetos;



Controlar o embarque e o desembarque de passageiros, sempre quando solicitado,
auxiliando no controle e organização do fluxo de visitantes;



Prestar suporte ao gestor e à equipe e executar outras atividades correlatas.

5. CRONOGRAMA
5.1 Período de inscrições:
DESCRIÇÃO

DATA

Inscrições

Do dia 31/08/18 até as 23h59 do dia 09/09/18
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(conforme horário de Brasília/DF)
Análise curricular pela Fundação PTI-BR

De 10/09 a 13/09/2018

5.2 Cronograma das etapas do processo seletivo:
Etapa

Descrição

Data

1ª Etapa

Análise das Inscrições
(divulgação)

A partir de 14/09/2018*

2ª Etapa

Prova de Competência
Técnica

Será divulgado edital no site
https://www.pti.org.br/pt-br/trabalhe-conosco

3ª Etapa

Classificados para Entrevista
Será divulgado edital no site
e apresentação dos
https://www.pti.org.br/pt-br/trabalhe-conosco
documentos comprobatórios

4ª Etapa

Classificação Final

Será divulgado edital no site
https://www.pti.org.br/pt-br/trabalhe-conosco

*A data da divulgação da análise das inscrições pode ser adiantada ou atrasada conforme número de Fichas de Inscrições
recebidas.

6. TABELA DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR
FATOR DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS
QUALIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Descrição

Pontuação

1. Escolaridade
Ensino Médio completo

02

2. Espanhol
Básico

01

Intermediário

02

Avançado

03

3. Experiência profissional como motorista de transporte de passageiros.
De 06 meses a 01 ano

04

De 01 ano a 03 anos

06

De 03 anos a 05 anos

08

Acima de 05 anos

10

Obs.:
6.1 Serão convocados para a próxima etapa os 20 primeiros candidatos classificados na análise
curricular, conforme planilha de pontuação acima.
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6.2 Todos os candidatos empatados em último lugar dentro do limite de classificação na análise
curricular, serão classificados para a próxima etapa.
6.3 As pontuações acima são distribuídas de acordo com a peculiaridade da vaga.

Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2018.

