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LEI N° 1506 DE 28 DE JULHO DE 2017

EXTINGUE E REENQUADRA VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLlS DO IGUAÇU, ESTADO DO
PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE,

LEI:

Art. 10
- Ficam alterados os cargos e suas respectivas vagas, de acordo com o

inciso abaixo:
I - Os cargos de Motorista de Veículos de Pequeno Porte, Motorista de Veículos de

Médio Porte, Motorista de Veículos de Grande Porte, serão alterados para MOTORISTA,
contemplando 34 (trinta e quatro) vagas.

§1° O vencimento inicial destes cargos será o equivalente ao nível "F" da tabela de
vencimentos;

§2° As atribuições dos cargos hora alterados estão descritas no anexo.

Art. 2° - Os concursados ocupantes dos cargos de Veículos de Pequeno Porte,
Motorista de Veículos de Médio Porte, Motorista de Veículos de Grande Porte, serão
reenquadrados no cargo efetivo de Motorista com os respectivos direitos adquiridos.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas às
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 28 de julho de 2017.

LUIZ ARLOS FERRI
Prefeito Municipal
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.03-A Motorista I F Motorista II
04.03 B Motorista II G Motorista 111
04.03 C Motorista 111 H ------------------------
N° DEVAGAS I CARGA HORARIA I ESCOLARIDADE I CNH I EXPERIENCIA

34 I 40 horas semanais I 10 Grau Incompleto I "C" ou "D" I Não exigida

SUMARIO DAS ATRIBUiÇÕES
Dirigir veículos automotores de pequeno, médio ou grande porte, transportando pessoas,
materiais e cargas; promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade,
verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus e outros.

TAREFAS TíPICAS
• Dirigir veículos de pequeno, médio e grande porte, transportando pessoas, cargas

e/ou materiais, observando as normas do Código Nacional de Trânsito;
• Realizar o registro de saídas e chegadas do veículo, registrando de ficha própria os

horários, quilometragem e itinerário percorrido, para fins de controle;
• Verificar as condições de uso do veículo, com relação a combustível, água, bateria,

pneus e outros, solicitando as medidas necessárias, para o seu perfeito
funcionamento;

• Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos
reparos;

• Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com reparos e limpeza do
veículo;

• Preencher, diariamente, formulários com dados relativos a quilometragem, horário
de saída e chegada;

• Realizar, eventualmente, viagens a serviço da prefeitura;
• Eventualmente realizar pequenos reparos de emergência;
• Auxiliar o médico e ou paramédico em emergências na ambulância; .••.;
• Providenciar reposição de materiais médico-hospitalares utilizados na ambulância

conforme solicitado;
• Zela pelo bom andamento do transporte, adotando as medidas cabíveis na

prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos
serviços prestados aos transeuntes e veículo;

• Providenciar os serviços de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos,
para assegurar seu perfeito estado;

• Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem da
empresa, pará permitir sua manutenção e abastecimento;

• Cumprir escala de trabalho;
• Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa;
• Recolher e encaminhar os alunos até a unidade escolar diariamente, conforme

cronoqrarna escolar anual; /
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• Vistoriar caminhão, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e
óleo do cárter, e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas
condições de funcionamento;

• Examinar as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos e
estabelecimentos onde se processarão carga e descarga, para dar cumprimento á
programação estabelecida;

• Ligar o motor do veículo, girando a chave de ignição, para aquecê-Io e possibilitar
sua movimentação;

• Dirigir caminhão, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a
sinalização, para conduzi-Io aos locais de carga e descarga;

• Zelar pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e
correspondência aos volumes, para apresentá-Ia às autoridades competentes,
quando solicitada, nos postos de fiscalização;

• Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos
documentos de recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no veículo,
para evitar acidentes e atender corretamente aos munícipes;

• Desempenhar outras tarefas correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11"E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO, TEÓRICO E CONSIDERÁ VEL
DESEMPENHO FíSICO.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CATEGORIA "C" OU "O", CONFORME
SOLICITADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO.
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