
Recrutamento e Seleção

O CER Diamantina, através do setor de Gestão de 

Pessoas, realiza Processo Seletivo:

Cargo: Motorista de Caminhão – Oficina Itinerante

Nº de vagas: Cadastro reserva.

Requisitos obrigatórios: - Ensino fundamental completo;

- Carteira Motorista categoria D;

- Disponibilidade trabalhar viajando;

- Experiência profissional devidamente comprovada como motorista de

caminhão. Mínimo 6 meses;

- Curso MOPP (Empresa credenciada no DENATRAN) concluído ou em

andamento (O curso deverá estar concluído até a data da admissão)

Qualificação desejável: - Direção defensiva;
- Mecânica;
- Primeiros Socorros;
- Condução de pessoas com deficiência e/ou áreas correlatas.

Jornada de Trabalho: - 44/h semanais

- Final de semana: Conforme escala

- Período noturno: Eventual

Salário: R$3.000,00 + Seguro de vida, Hospedagem em periodo de viagem à trabalho,

R$45,00 para alimentação por dia em período de viagem à trabalho, R$15,00 por

cada dia de viagem à trabalho concluída.

Etapas:  Inscrição
 Análise de currículos
 Entrevista individual
 Prova prática
 Teste Psicológico

Observações: - Os candidatos aprovados na análise de currículos, participarão da entrevista
individual conforme descrito no cronograma.

- Serão classificados na prova prática os 05 primeiros colocados, que serão
encaminhados para as demais etapas do processo.

- A classificação será divulgada nos murais e site da Instituição:
http://cerdiamantina.com.br/

Os candidatos interessados pela vaga e que atenderem aos requisitos

deverão comparecer à recepção do HNSS (entrada da maternidade), para

inscrição com currículo atualizado, cópia do comprovante de

escolaridade; cópia da carteira de motorista, comprovante de

experiência e demais documentos comprobatórios (se houver), até o

dia 21/04/2019 de 14h às 17h conforme cronograma.

http://cerdiamantina.com.br/


Cronograma do Processo Seletivo:

Motorista de Caminhão – Oficina Itinerante

Data Horário Divulgação

16 a 21/04/19 14h às 17h Inscrição

22/04/19 Até às 17h Divulgação dos classificados na análise do currículo.

24/04/19 08h às 17h Entrevista individual, Prova prática

25/04/19 08h às 17h Teste Psicológico

30/04/19 Até às 17h Divulgação Final da Classificação.
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