
 

 
PROCESSO SELETIVO – 1007 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 
 A ITAIPU, no uso de suas atribuições legais, em referência ao Edital do 
Processo Seletivo 1007,  
 

RESOLVE: 
 
1. RETIFICAR o item 1.3 dos Critérios para o Teste de Aptidão Física – 
TAF, no Anexo B, pág. 25 do edital, para o cargo de código 001/1007 – 
Profissional de Nível Suporte I. 
 
De:  
 
1.3 Não será permitida a realização dos testes sem a apresentação do 
atestado médico no início das provas físicas. Os candidatos deverão 
apresentar atestado médico capacitando-os para as provas físicas, 
datado de período não superior a 15 dias anterior à data dos testes e 
constando CRM, carimbo e assinatura do médico responsável. O 
Candidato será desclassificado caso não apresente o devido atestado. 
 
Para:  
 
1.3 Não será permitida a realização dos testes sem a apresentação do 
atestado médico no início das provas físicas. Os candidatos deverão 
apresentar atestado médico capacitando-os para as provas físicas, 
datado de período não superior a 15 dias anterior à data dos testes e 
constando CRM, carimbo e assinatura do médico responsável. No 
atestado médico também deve estar escrito que o candidato realizou 
exame complementar Eletrocardiograma. O Candidato será 
desclassificado caso não apresente o devido atestado. 
 

 
2. RETIFICAR o item 1 do Teste de Natação, no Anexo B, pág. 28 do edital, 
para o cargo de código 001/1007 – Profissional de Nível Suporte I. 
 
De: 
 

1) Ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se em pé, 
fora da piscina. 
 
Para:  
 
1) Ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se em pé, 
fora da piscina no bloco de partida. 
 

 



3. RETIFICAR o Quadro de Cargos, na pág. 2 do edital, para o cargo de 
código 006/1007 – Profissional de Nível Fundamental. 
 
De: 
 

CARGO E 

CÓDIGO 

REQUISITOS EXIGIDOS 

NA ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 

SALÁRIO 

BASE VAGAS ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Profissional 

de Nível 

Fundamental 

 

006/1007 

 

Ensino Fundamental (1º 

Grau) completo, reconhecido 

pelo Ministério da Educação. 

E 

Experiência comprovada de, 

no mínimo, seis meses como 

motorista profissional. 

E 

Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH - 

Categoria “B” – com validade 

na data de sua contratação. 

E 

Possuir registro de EAR 

(Exerce Atividade 

Remunerada) na Carteira 

Nacional de Habilitação – 

CNH. 

E 

Não possuir mais que 10 

pontos na sua Carteira 

Nacional de Habilitação – 

CNH - na data de sua 

contratação. 

R$ 

2.342,18 01+CR 

Executar atividades de 

motorista executivo em 

atendimento ao gabinete das 

Diretorias. Executar tarefas 

diárias do pool. Executar 

procedimentos que 

garantam a segurança e o 

conforto no transporte de 

passageiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para:  
 

CARGO E 

CÓDIGO 

REQUISITOS EXIGIDOS 

NA ETAPA DE ANÁLISE 

DOCUMENTAL 

SALÁRIO 

BASE VAGAS ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Profissional 

de Nível 

Fundamental 

 

006/1007 

 

Ensino Fundamental (1º 

Grau) completo, reconhecido 

pelo Ministério da Educação. 

E 

Experiência comprovada de, 

no mínimo, seis meses como 

motorista profissional. 

E 

Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH - 

Categoria “D” – com 

validade na data de sua 

contratação. 

E 

Possuir registro de EAR 

(Exerce Atividade 

Remunerada) na Carteira 

Nacional de Habilitação – 

CNH. 

E 

Não possuir mais que 10 

pontos na sua Carteira 

Nacional de Habilitação – 

CNH - na data de sua 

contratação. 

E 

Disponibilidade para 
trabalhar fora do horário 
comercial (inclusive à 
noite), bem como em 
horário estendido 
(Sábados, Domingos e 
feriados). 
 

R$ 

2.342,18 01+CR 

Dirigir veículos; 

transportar pessoas e 

cargas; dirigir veículos em 

viagem a serviço; executar 

procedimentos que 

garantam a segurança e o 

conforto no transporte de 

passageiros e propiciar 

bom atendimento, 

orientando e prestando 

informações ao público. 

 
 

Foz do Iguaçu, 18 de Janeiro de 2016. 
 
  

Airton Langaro Dipp  
Diretor Técnico Executivo da ITAIPU 


