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ODiretor
Presidente
da
Companhia
Pontagrossense
de
Serviços
CPS,nousodesuasatribuiçõeslegais,medianteascondiçõesestipuladasnesteEdital,
em
conformidadecomaConstituiçãoFederaledemaisdisposiçõesatinentesàmatéria,TORNA
PÚBLICAaRETIFICAÇÃO DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS para
realizaçãodeConcurso Público, sob o regimeestatutário, paraprovimento de vagase cadastro de reserva,
do seu quadrode pessoal.

ONDE SE LÊ:
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 301 MOTORISTA VEÍCULO
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “C”
Atribuições: Vistoriar o veículo diariamente, verificando os estados dos pneus, o nível de combustível,
água eóleo do motor e cárter, e testando os freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de
funcionamento; informar osdefeitos do veículo, preenchendo ficha especifica da empresa; para ser
encaminhado ao superior responsável pela manutenção dos veículos; dirigir o veiculo, com máximo de
atenção para evitar acidentes, manipulando os comandos eobservando sempre o fluxo de transito e a
sinalização, para conduzi-los aos locais indicados;portar os documentos doveículos e seu como
condutor; sempre zelar pela conservação e manutenção dos veículos em que está dirigindo; controla
otransporte , orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes; carregar e descarregar
materiais utilizados pelaempresa e profissionais;recolhe o veículo após a sua jornada de trabalho,
conduzindo o mesmo nas instalações da empresadiariamente; colaborar com limpeza dos veículos,
mantendo-os sempre bem apresentáveis. Executar outras tarefas correatasao cargo e / ou
determinadas pelo superior imediato.
CARGO 302 MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”
Atribuições: Conduzir caminhão, camionetes, ônibus e outros, manipulando sob comandos de marcha
e direção,conduzindo o veículo no trajeto ou itinerário previsto, de acordo com as regras de transito,
para o transporte de cargas e / oupessoas; vistoriar o caminhão diariamente; verificando os estados dos
pneus e nível de água e óleo do motor e do cárter,sempre testando os freios e parte elétrica,
certificando-se de suas condições de funcionamento; informar os defeitos docaminhão ou de outro
veículo sob a sua responsabilidade, preenchendo ficha especifica no depto., de almoxarifado
outransporte, para ser encaminhada ao chefe ou superior imediato ou encarregado pela manutenção
dos veículos; dirigir ocaminhão manipulando os comandos e observando o fluxo de transito e a
sinalização, para conduzi-lo aos locais indicados;portar sempre os documentos do veiculo e do
condutor e zelar pela sua conservação; controlar a carga e a descarga domaterial transportado,
orientando a sua arrumação no caminhão para evitar acidentes ou quebra do
caminhão;realizarostransporte de pedras; cascalhos;mudas; areia; madeiras; ferro e outro materiais
necessários a critério da empresa, sempreque se fizer necessário;realizar o transporte de funcionários
a seus respectivos locais de trabalho; carregar e descarregar osmateriais utilizados pelos profissionais;
recolher o veiculo ou caminhão após a sua jornada de trabalho no pátio e nasdependência da empresa,
sempre conduzindo com a máxima atenção; colaborar e sempre manter a limpeza dos veículos
ecaminhões e ônibus, mantendo-os sempre bem apresentáveis; executar outras tarefas correlatas ao
cargo e/ oudeterminadas pelo superior imediato.
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LEIA-SÊ:
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 301 MOTORISTA VEÍCULO
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “B”
Atribuições: Vistoriar o veículo diariamente, verificando os estados dos pneus, o nível de combustível,
água eóleo do motor e cárter, e testando os freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de
funcionamento; informar osdefeitos do veículo, preenchendo ficha especifica da empresa; para ser
encaminhado ao superior responsável pela manutenção dos veículos; dirigir o veiculo, com máximo de
atenção para evitar acidentes, manipulando os comandos eobservando sempre o fluxo de transito e a
sinalização, para conduzi-los aos locais indicados;portar os documentos doveículos e seu como
condutor; sempre zelar pela conservação e manutenção dos veículos em que está dirigindo; controla
otransporte , orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes; carregar e descarregar
materiais utilizados pelaempresa e profissionais;recolhe o veículo após a sua jornada de trabalho,
conduzindo o mesmo nas instalações da empresadiariamente; colaborar com limpeza dos veículos,
mantendo-os sempre bem apresentáveis. Executar outras tarefas correatasao cargo e / ou
determinadas pelo superior imediato.

CARGO 302 MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “C”
Atribuições: Conduzir caminhão, camionetes, ônibus e outros, manipulando sob comandos de marcha
e direção,conduzindo o veículo no trajeto ou itinerário previsto, de acordo com as regras de transito,
para o transporte de cargas e / oupessoas; vistoriar o caminhão diariamente; verificando os estados dos
pneus e nível de água e óleo do motor e do cárter,sempre testando os freios e parte elétrica,
certificando-se de suas condições de funcionamento; informar os defeitos docaminhão ou de outro
veículo sob a sua responsabilidade, preenchendo ficha especifica no depto., de almoxarifado
outransporte, para ser encaminhada ao chefe ou superior imediato ou encarregado pela manutenção
dos veículos; dirigir ocaminhão manipulando os comandos e observando o fluxo de transito e a
sinalização, para conduzi-lo aos locais indicados;portar sempre os documentos do veiculo e do
condutor e zelar pela sua conservação; controlar a carga e a descarga domaterial transportado,
orientando a sua arrumação no caminhão para evitar acidentes ou quebra do
caminhão;realizarostransporte de pedras; cascalhos;mudas; areia; madeiras; ferro e outro materiais
necessários a critério da empresa, sempreque se fizer necessário;realizar o transporte de funcionários
a seus respectivos locais de trabalho; carregar e descarregar osmateriais utilizados pelos profissionais;
recolher o veiculo ou caminhão após a sua jornada de trabalho no pátio e nasdependência da empresa,
sempre conduzindo com a máxima atenção; colaborar e sempre manter a limpeza dos veículos
ecaminhões e ônibus, mantendo-os sempre bem apresentáveis; executar outras tarefas correlatas ao
cargo e/ oudeterminadas pelo superior imediato.

Ponta Grossa-PR,25 de junho de 2018.
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