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ERRATA Nº 003 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SUPRIMEENTO DE VAGAS EM 

REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO 

 
 EDITAL Nº 006/2022 

 
O Município de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

torna pública a ERRATA Nº 003 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

SUPRIMEENTO DE VAGAS EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

– EDITAL Nº 006/2022, referente as Atribuições do Cargo de Motorista de Veículos 

Leves e Pesados, da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

Atribuições do cargo: 
 
Conduzir veículos automotores, destinados ao transporte  dos servidores da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, 
respeitando o intervalo interjornada e demais disposições legais relativas ao 
trabalhador; garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente mapeados 
pela Semed; caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto, o motorista deverá 
apresentar justificativa ao responsável pela unidade escolar e/ou Semed para 
adequação; manter os veículos em bom estado de conservação e limpeza, garantindo 
aos usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e 
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse; testar os veículos diariamente, 
quanto aos itens de segurança e bom funcionamento, como sistema de freios e 
embreagem, limpadores de para-brisas, funcionamento de cintos, calibragem e estado 
dos pneus, níveis de água, óleo do motor e combustível; limitar-se exclusivamente ao 
transporte e servidores da Semed, e outros serviços de caráter educacional, observando 
neste último caso autorização expressa da Semed, sendo que em hipótese alguma 
poderá transportar pessoas estranhas, moradores que residam nas proximidades do 
percurso, qualquer carga ou materiais inflamáveis no veículo em que realiza a prestação 
do serviço; informar, antecipadamente, à autoridade competente, o período de 
vencimento do boleto unificado do veículo (IPVA, multa, DPVAT, licenciamento, etc.); 
zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de habilitação específica 
para veículo de transporte de passageiros; obedecer aos limites de velocidade, 
conforme determina a legislação pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos 
demais regramentos de trânsito: não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer 
drogas ilícitas, antes, durante e nos intervalos dos deslocamentos, e ainda não permitir 
que os passageiros o façam durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se 
solicitados em fiscalização de trânsito;, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem 
comportamento; recolher em local apropriado o veículo, após a realização dos serviços, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado; não falar ao celular com o veículo em 
movimento; estar sempre munido do respectivo documento de habilitação, do 
documento do veículo, bem como trajar-se adequadamente de acordo com o exercício 
da função, durante a jornada de trabalho; não promover a superlotação dos veículos; 
disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as chamadas de atendimento 
em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado; prestar serviços à noite, sábados, 
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domingos e feriados, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Educação; 
executar outras atividades correlatas. 
 
Demonstrar competências pessoais: 
 
Trabalhar em equipe; agir com criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e 
escalas de trabalho; demonstrar capacidade visual espacial; trabalhar sob pressão; 
respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamente; manter-se calmo; demonstrar noções 
básicas de mecânica de veículos. 

 

Leia-se: 

Atribuições do cargo: 
 
Dirigir veículos automotores, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; dirigis e 
manobrar veículos e transportar pessoas; transportar, coletar e entregar cargas em 
geral; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar 
inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas, além de verificar documentação de 
veículos e de cargas; realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar 
equipamentos e dispositivos especiais, tais como sinalização sonora e luminosa; definir 
rotas e assegurar a regularidade do transporte; realizar as atividades conforme normas 
e procedimentos técnicos e de segurança; verificar itinerário de viagens, controlar o 
embarque e desembarque de passageiros , e procedimentos no interior do veículo; 
utilizar-se de capacidades comunicativas; trabalhar seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; executar procedimentos para garantir 
segurança e o conforto dos passageiros; transportar passageiros dentro e fora do 
Município; executar pequenos reparos de manutenção e acompanhar outros que devam 
ser realizados em oficinas, bem como zelar pela manutenção e conservação dos 
veículos; transportar passageiros, equipamentos, documentos, etc; responsabilizar-se 
pelo veículo, passageiros, equipamentos e documentos durante o trajeto que realizar, 
zelar e determinar a manutenção preventiva e corretiva, bem como  reparos nos 
veículos, acompanhando sua execução em oficina; realizar pequenos reparos de 
emergência; manter o veículo em perfeitas condições de utilização e de limpeza, 
procedendo para tanto ao controle de troca de óleo, calibragem de pneus, 
abastecimento, rodízio de pneus, lavagem, lubrificação, etc.; anotar em formulário 
padronizado a quilometragem percorrida e serviços executados; auxiliar na carga e 
descarga de materiais, equipamentos, etc.; checar indicações dos instrumentos do 
painel, ajustar bancos e retrovisores; detectar problemas mecânicos; identificar sinais 
sonoros, luminosos e visuais; executar outras atividades correlatas. 
 
Dirigir veículos: buscar local seguro em caso de perigo; desviar de buracos; evitar 
paradas bruscas; reduzir velocidade em caso de chuva ou neblina; isolar veículo em 
caso de emergência ou situações anormais; destravar portas do veículo apenas em local 
seguro; verificar proximidade de escolta; cumprir ordem de serviço; devolver objetos 
esquecidos no interior do veículo; calcular distância do local de destino; aplicar 
procedimentos de primeiros socorros; obedecer aos limites de velocidades conforme 
determina a legislação pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais 
regramentos de trânsito: não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas 
ilícitas, antes, durante e nos intervalos dos deslocamentos, e ainda não permitir que os 
passageiros o façam durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se 
solicitados em fiscalização de trânsito; realizar anotações dos cronotacógrafos no início 
ao fim  de cada trajeto; em especial, não dirigir sob o uso de medicamentos que alterem 
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento ; estar sempre munido 
do respectivo documento de habilitação e do documento do veículo; recolher em local 
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apropriado o veículo, após a realização dos serviços, deixando-o corretamente 
estacionado e fechado. 
 
Transportar pessoas, cargas ou valores: utilizar software de navegação (definição do 
itinerário via GPS), quando disponível; auxiliar deficientes, gestantes, idosos e crianças 
no embarque e desembarque; liberar embarque e desembarque em local seguro e 
permitido; alterar itinerário em caso de situações de risco ou emergência; calcular o 
tempo de chegada ao destino; consultar guias e mapas; colocar objetos dos passageiros 
no compartimento de bagagem; acondicionar carga no veículo; verificar condições 
físicas da carga; acomodar ocupantes do veículo; embarcar produtos, conferir 
quantidade dos bens a serem transportados; selecionar o veículo de acordo com a 
capacidade licenciada; identificar avarias no veículo; verificar nível do combustível; 
abastecer veículo; limpar parte interna e externa do veículo. 
 
Realizar verificações e manutenções básicas do veículo: verificar estados dos pneus; 
testar sistema elétrico; esterilizar veículos; verificar nível do líquido de arrefecimento do 
reservatório; testar sistema de freios; conferir equipamentos obrigatórios do veículo; 
trocar óleos; acompanhar prazos ou quilometragem para revisões periódicas; 
providenciar revisões periódicas; trocar pneus; climatizar veículo; executar pequenos 
reparos mecânicos de emergência; verificar suspensão do veículo; localizar vaga para 
estacionamento; identificar obstáculos ao redor do veículo; controlar velocidade de 
manobra, estacionar veículo 
 
Manobrar veículos: localizar veículo no pátio de estacionamento; sinalizar local em caso 
de estacionamento emergencial; colocar disco no tacógrafo; verificar funcionamento de 
equipamentos de sinalização sonora e luminosa; utilizar equipamentos de proteção 
individual (EPI); identificar veículos com carga perigosa. 
 
Efetuar pagamentos e recebimentos: efetuar prestação de contas; custodiar valores ou 
objetos como fiel depositário; conferir dados do cliente para entrega de mercadorias e 
execução de serviços; recolher assinatura do recebedor da mercadoria ou serviço; 
assinar comprovante de débito no fornecimento de combustíveis; informar, 
antecipadamente, à autoridade competente, o período de vencimento do boleto 
unificado do veículo (IPVA, multa, DPVAT, licenciamento, etc.); preencher relatórios de 
controle; afixar no veículo autorizações legais para exercício da função. 
 
Comunicar-se: relatar ocorrências durante a realização do trabalho; acionar empresa 
seguradora; Informar aos responsáveis sobre problemas mecânicos no veículo; solicitar 
socorro mecânico; relatar problemas mecânicos do veículo; portar identificação 
individual ou funcional em local visível; relatar atrasos; transmitir informações através 
de gestos; acionar sinais luminosos e sonoros; avisar extravios, furtos ou avarias de 
carga; acionar dispositivos de segurança em caso de assalto ( luminosos e sonoros); 
prestar informações gerais aos passageiros; agir com ética; manter-se atualizado; zelar 
pelo material transportado; zelar pela segurança dos ocupantes do veículo 
 
Demonstrar competências pessoais: 
 
Trabalhar em equipe; agir com criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e 
escalas de trabalho; demonstrar capacidade visual espacial; trabalhar sob pressão; 
respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamente; manter-se calmo; demonstrar noções 
básicas de mecânica de veículos. 
 

João Neiva-ES, 12 de abril de 2022. 
Comissão do Processo Seletivo 


