
3Diário do Noroeste
Colatina/ES - Sábado/Domingo, 17 e 18 de fevereiro de 2018Geral

COMUNICADO

FRISA – Frigorifico Rio Doce S/A, a fim de com-
por a equipe de Inspeção Federal SIF, unidade Cola-
tina, torna pública a abertura de inscrição para o pro-
cesso seletivo simplificado de Auxiliares de Inspe-
ção conforme critério a seguir:
Número de vagas - 05
Regime de trabalho – CLT
Carga horária – 220:00 h/mensais
DAS INSCRIÇÕES:
I – Requisitos:
- Ensino médio completo;
- Sexo masculino – estar em dia com as obrigações,
militar e eleitoral;
- Sexo feminino – estar em dia com a obrigação eleitoral;
II – Período de envio de currículo – de 12/02/
2018 a 23/02/18
III  – Envio de currículo – para
trabalheconosco@frisa.com.br, no assunto do e-
mail escrever AUXILIAR DE INSPEÇÃO.
IV – Local para entrega de currículos -  na sede
da empresa situada à Avenida Fioravante Rossi, 4000
– Bairro Honório Fraga – Colatina – ES.
V – Critérios para seleção:
- Será aplicado teste a nível de ensino médio, obje-
tiva e redação;
- Terão preferência os inscritos que possuam curso
técnico relacionado com as práticas desenvolvidas
em indústria de produto animal.
- Que obtenham a pontuação no teste objetivo aci-
ma de 6,5 e redação.
VI – Data e local e horário da prova:
Data – 05/03/18
Horário – das 08:00 às 12:00h
Local - na sede da empresa situada à Avenida Fioravan-
te Rossi, 4000 – Bairro Honório Fraga – Colatina – ES.

Seleção do Iema registra quase
800 inscrições em sistema
desenvolvido pelo Prodest

O processo seletivo
para contratação por de-
signação temporária e for-
mação de cadastro de re-
serva do Instituto Estadu-
al de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos (Iema) já
possui 787 inscritos.

O prazo de inscrições
termina nesta segunda-
feira (19). Os interessa-
dos devem se inscrever
pelo sistema desenvolvi-
do pelo Instituto de Tec-
nologia da Informação e
Comunicação (Prodest),
disponível no site https:/
/selecao.es.gov.br/.

Após o fim das inscri-
ções, os candidatos passa-
rão por uma avaliação para
comprovar as experiências
e as qualificações profissio-
nais. A remuneração varia
de R$4.232,00 a
R$4.984,18, com direito a
auxílio-alimentação de
R$220,00. A carga horária
é de 40 horas semanais.

As oportunidades são
para os que possuem nível
superior nas seguintes áre-
as: Oceanografia, Enge-
nharia Química, Biologia,
Engenharia Florestal, Enge-
nharia Ambiental, Geologia,
Tecnologia em Saneamen-
to Ambiental, Administra-
ção e Ciências Contábeis.

DT da Sesp
Nesta sexta-feira (16),

acaba o prazo de inscrição
do processo seletivo para
contratação por designação
temporária de engenheiros
da Secretaria do Estado da
Segurança Pública e Defe-

sa Social (Sesp).
Os interessados podem

se inscrever apenas pelo sis-
tema desenvolvido pelo Ins-

tituto de Tecnologia da In-
formação e Comunicação
(Prodest), disponível no site
https://selecao. es.gov.br/.

'Temos um rito processual a
seguir', justifica Dnit sobre demora
na retirada de pedras da BR-259

Por G1 ES

A BR-259, no trecho
entre Colatina e Baixo
Guandu, no Noroeste do
Espírito Santo, está total-
mente interditada há mais
de uma semana depois que
pedras rolaram para a pista.
Segundo o Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Trânsito (Dnit-ES), as
obras só começam na pró-
xima quarta-feira (21), de-
pois de mais de duas sema-
na do incidente, e justificou
alegando que é preciso se-
guir um rito processual.

"A gente não pode fa-
zer a contratação de ime-
diato, pegar uma empresa
que está aqui no trecho e
colocar ela para resolver o
problema. Temos que se-
guir um rito processual.
Então foi feito um orçamen-
to, foi conseguida uma de-
claração de existência, foi
declarada a emergência
para o início das obras e
agora foi emitido o convite
para as empresas", explicou
o superintendente do Dnit-
ES, André Luiz Martinez.

Ele explicou ainda que
as empresas vão se mani-

festar na segunda-feira
(19), para então o Dnit
escolher a que estipular
menor preço para fazer o
serviço, fazer a contratação
e começar as obras.

Mesmo que as obras
já tenham data para co-
meçar, ainda não é possi-
vel dizer quando a rodo-
via será liberada para o
trânsito de veículos.

Falta de sinalização
O trecho da BR-259

onde ocorreu o desliza-
mento é a principal ligação
do Espírito Santo com o
Leste de Minas Gerais, en-
tão é uma via sempre mui-
to movimentada. Desde
que as pedras rolaram, dois
acidentes já aconteceram.

Enquanto a rodovia
está totalmente interdita-
da, os veículos precisam
passar por desvios, mas os
motoristas reclamam da
falta de sinalização.

O Dnit havia informado
que iria reforçar a sinaliza-
ção nesta quinta-feira (15)
e sexta-feira (16), mas isso
ainda não aconteceu. Para
piorar a situação, uma das
poucas faixas informando

sobre a interdição, instala-
da no bairro Columbia, em
Colatina, caiu.

Policiais rodoviários fe-
derais também dizem que
não conseguem ficar no
local o tempo todo para
ajudar na orientação, por
causa da demanda em ou-
tros trechos.

O caminhoneiro Eduar-
do Romário Luiz, que é de
Minas Gerais, encontrou o
trecho interditado após mais
de cinco horas de viagem.
Ele disse que não sabia do
bloqueio e que não havia
sinalização na estrada.

"Muito ruim, chato pra
caramba. Está tudo sem
estrutura, fica complicado
trabalhar", reclamou o mo-
torista, que precisou atra-
sar a viagem.

Os condutores tam-
bém reclamam que não há
uma boa sinalização indi-
cando onde é a entrada
para a estrada que serve
de desvio.

Procurado pela repor-
tagem, o Dnit informou
que a sinalização será re-
forçada quando as obras
começarem, na próxima
quarta-feira (21).

Pedras rolaram na BR-259, em Colatina (Foto: Heriklis Douglas/TV Gazeta)


