I ADITIVO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 002/2015
O Instituto Leonardo Murialdo-EPESMEL, visando garantir os princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade consubstanciados no “caput” do artigo 37 e inciso IX, da
Constituição Federal, objetivando suprir necessidades de pessoal, TORNA PÚBLICA A
PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, para preenchimento dos cargos abaixo:

1.3 Auxiliar de Limpeza –
Descrição da Função:
Promover a limpeza das instalações para o bem estar de todos.
Descrição detalhada:

Limpar e arrumar as dependências e instalações da entidade, afim de mantê-la em condições
de asseio requeridas Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositandoos de acordo com as determinações definidas

Verificar a existência de material de limpeza comunicando ao superior imediato a necessidade
de reposição, quando for o caso

Manter arrumado o material sob sua guarda

Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade
de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa
aparência
Auxiliar de Limpeza –
Requisitos/escolaridade para
investidura no cargo

Ensino fundamental

Vencimento-base

R$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais)

Vagas

01 (Cadastro de reserva)

Jornada de trabalho

44 (quarenta e quatro) horas semanais
EXPERIENCIA PROFISSIONAL NA ÁREA ESPECÍFICA DO
SERVIÇO: 0 a 5,0 pontos, sendo que cada ano equivalerá a
1,0 ponto

Critérios p/ Análise curricular

ENSINO MÉDIO COMPLETO: 2,0 (Um) PONTO
CURSOS REALIZADOS NA ÁREA: de 0 a 3,0 pontos, sendo que
cada curso terá o valor de 1,0 ponto

Contrato

1.4 Auxiliar de manutenção

CLT

Descrição da função de auxiliar de manutenção
Atuar em atividades de manutenção e conservação dos prédios e áreas externas.
Descrição Detalhada

Executar pequenos serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e
alvenaria, pintura, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e
equipamentos;

Executar poda e roçagem de jardins;

Auxiliar no transporte de bens e produtos;

Dirigir carro da empresa quando necessário.
Auxiliar de manutenção
Requisitos/escolaridade para
investidura no cargo

Ter conhecimentos básicos de manutenção elétrica,
hidráulica, carpintaria, alvenaria e jardinagem, possuir
carteira de habilitação B

Vencimento-base

R$ 1.407,00 (Um mil, quatrocentos e sete Reais) por mês.

Vagas

01

Jornada de trabalho

44 (Quarenta e Quatro) horas semanais
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: de 0 a 3,0 pontos, sendo que
cada ano equivalerá a 1,0 ponto

Critérios p/ Análise curricular

EXPERIENCIA PROFISSIONAL NA ÁREA ESPECÍFICA DO
SERVIÇO: 0 a 4,0 pontos, sendo que cada ano equivalerá a
1,0 ponto
CURSOS REALIZADOS: de 0 a 3,0 pontos, sendo que cada
curso terá o valor de 1,0 ponto

2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições ficam prorrogadas até o dia 15/03/2015, através do envio do currículo para o e-mail
selecao@epesmel.com.br, no assunto, deverá constar o nome e código do cargo pretendido.
5. DA ETAPA DE ANÁLISE DE CURRÍCULOS
5.1 - O resultado da análise curricular será divulgado na data de 17/03/2015, por meio de edital fixado
na sede do Instituto Leonardo Murialdo-EPESMEL, sito à Rua Angelina Ricci Vezozzo, 85, no endereço
eletrônico www.epesmel.org.br, quando também será informada a data, horário e local da entrevista.
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO TESTE SELETIVO

6.1. O resultado final do processo de escolha será divulgado no dia 20/03/2015 por meio de edital
fixado na sede do Instituto Leonardo Murialdo-EPESMEL, sito à Rua Angelina Ricci Vezozzo, 85,
endereço eletrônico www.epesmel.org.br, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação
para a vaga/área, onde constarão as datas e a documentação necessária para a contratação.
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Londrina, 04 de março de 2015
Esvildo Valentino Pelucchi
Diretor

