Obrigado pelo vosso interesse no Departamento de Incêndios de Pawtucket. Nόs trabalhamos o tempo inteiro neste Departamento com 142 membros para extreminarmos os incêndios, no EMS serviços de prevençāo de incêndios, treinamento para
incêndios e materiais perigosos.
O Departamento de Incêndio de Pawtucket
têm orgulho de vos dizer que vem servindo
a Cidade de Pawtucket e seus cidadōes por
mais de 140 anos.
É nossa missāo como Bombeiros da
Cidade de Pawtucket preservar vidas e propriedades, promover segurança ao publico
e ajudar no crescimento economico atravéz
de uma boa liderança e manejo de acçōes
como todo o provedor de segurança arisca
a sua vida.
Desejamo-vos boa sorte ao procurarem
uma carreira como Bombeiros. Este trabalho é honrado e recompensador. Terei
muito prazer em vos conhecer durante este
processo de aplicaçāopera este trabalho.

Chief William Sisson

RECRUTAMENTO
DO DEPARTAMENTO DE
INCÊNDIOS
Por favor sentam-se à vontade em chamarnos e falar com o representante
Departamento do Pessoal
401-728-0500 ext. 235 ou ext 276
Departamento de Incêndios
401-725-2331

A Cidade de Pawtucket oferece oportunidades iguais a empregados em conformidade com a Lei de Americanos com Desabilidaes

O MAYOR DONALD R. GREBIEN

Aplicaçōes aceites
1 Novembro, 2017 a
30 Novembro, 2017
Aplicaçōes e informaçōes podem
ser optidas e completadas online:

www.pawtucketri.com

Mais tarde durante este ano o Departamento de Incêndios de Pawtucket começará a
sua examinaçāo para o processo de recrutaçāo.

Requisitos para Aplicaçāo:

Salario & Benefícios



Devem ser Cidadāo Americano com 18
anos idade



Salário começa: $906.40 semenal



Diploma do High School ou GED



Salário depois de 12 meses: $1,012.53
semanal

Existem inicialmente alguns requisitos
que devem ser completados durante este
verāo/outono como; Exame físico que
prova Capacidade de Execuçāo e Licença de Técnico de Emergência Médica.



Uma cόpia de licenca conduçāo válida



15 Feriados nacionais pagos por ano

certificado de um historial de conduçāo



Longevidade pago 6.5 % -10.5%

Cόpia Certificada de relatόrio criminal do
Bureau of Criminal Identification.



10 Anos Investido 20 Benefício de Reforma



16 dias de férias depois de um ano de
emprego



Benefício saúde compreensivo



Oportunidades de Educaçāo

Aplicaçāo e Processo Seleçāo


Aplicaçāo abre: 1 de Novembro 2017



Exame Escrito: Dezembro 2017



Intrevista Oral : January 2018

Quando os candidatos com sucesso completarem todos os requisitos e sāo selecionados a serem parte da classe seguinte de
recrutados, começarāo entāo a classe de
academia de Incêndios que será um programa de 16 semanas. Candidatos que
com sucesso completarem entrarāo para a
lista de eligidos
Residentes de Pawtucket( por 3 anos) receberāo cinco pontos adicionais no processo
de exames.
Encorajamos pessoas com desabilidades e
senhoras a se aplicarem



Técnico Médico de Emergência:
Possuir Licença Técnico emergência Médica
Válida (RI-EMT)
Possuir Licença Cardíaco válido RI EMT
Possuir Licença Paramédica válida
Ter Certificado Nacional de Técnico
Emergência Médica ou certificado pendente
RI-EMT até a altura da intrevista oral em
Janeiro 2018
Exame Físico que é capaz para o trabalho:
Ter certificado válido que completou com
sucesso o exame físico que pode fazer o
trabalho. Exame (PPA) do R. I. Prova que
pertenceu a Associaçāo de Chefes de Incêndio passado depois de 1 de Abril de 2017.
O texte envolve evaluaçāo em seis tipos de
trabalhos que exije força muscular e cardiovascular. Candidatos que completarem o
PPA dentro do periodo de (8:00) minutes
receberāo um certificado de que passaram
O registo para o teste de PPA abrirá em
Agosto ate Outubro. Para terem acesso a
videos de treinamento, livro guia e registo
devem ir ao www.rifirechiefs.com

