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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 
Avenida Borges de Medeiros, 279 – Centro 

Fone: (51) 36771295  – CEP: 96.190-000 – Dom Feliciano/RS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2023 
 

Edital de Processo Seletivo Público para 
Contratação Temporária. 
 
 

 CLENIO BOEIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Dom Feliciano/RS, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e da Lei Orgânica 
Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO, visando à formação de cadastro reserva para possíveis contratações 
temporárias, por prazo determinado e excepcional interesse público, o qual terá execução 
técnico-administrativa da Secretaria Municipal de Gestão Pública, e reger-se-á pelas 
instruções especiais contidas neste Edital, e pelas demais disposições legais vigentes 

 A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital dar-se-á com a afixação no Painel 
de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente informativo na 
internet, pelo site www.domfeliciano.rs.gov.br. Também será publicado extrato do Edital 
no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, com acesso pelo site 
http://www.diariomunicipal.com.br/famurs/. 

O Processo Seletivo Público será executado por intermédio de Comissão composta 
por servidores efetivos, designados através da Portaria n° 34.600 de 13 de Janeiro de 
2023. 

 Os demais atos relativos às etapas do Processo seletivo Público serão publicados 
no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como em caráter meramente 
informativo na internet, no site acima mencionado, podendo, ainda, a critério da 
Administração, serem publicados nos meios de comunicação existentes no Município. 

As possíveis contratações serão limitadas ao prazo improrrogável de 12 (doze) 
meses, e serão regidas pelas Leis Municipais n° 702/1990 (Regime Jurídico dos 
Servidores) e 4.350/2022 (Plano de Carreira dos Servidores). 

CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS 

 1.1. O Processo Seletivo Público destina-se à formação de cadastro reserva para 
possíveis contratações temporárias, de acordo com o quadro de cargos descrito no item 
1.3. 

 1.2. A habilitação no Processo Seletivo Público não assegura ao candidato a 
contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser convocado mediante interesse da 
Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação, dentro da validade do 
certame. 

 1.3. Quadro de Cargos e Vencimentos: 

Nível Superior 

Cargo Vagas Carga Horária Semanal Vencimento 

Dentista CR 20 horas R$   4.446,07 

Engenheiro Civil CR 20 horas R$   2.964,04 

http://www.domfeliciano.rs.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/famurs/
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Fonoaudiólogo CR 20 horas R$   4.446,07 

Médico Clínica Geral - Zona Rural CR 20 horas R$ 8.680,42 

Médico Clínica Geral - Zona Urbana CR 20 horas R$ 8.680,42 

Médico Ginecologista CR 8 horas R$ 8.680,42 

Médico Psiquiatra CR 8 horas R$ 8.680,42 

Médico Ultrassonografista CR 8 horas R$ 8.680,42 

Médico Veterinário CR 20 horas R$  2.964,04 

Nível Técnico 

Cargo Vagas Carga Horária Semanal Vencimento 

Técnico Agrícola CR 40 horas  R$ 2.096,00  

Nível Médio 

Cargo Vagas Carga Horária Semanal Vencimento 

Cuidador CR 44 horas  R$ 1.319,71  

Fiscal Sanitário CR 35 horas  R$ 2.096,00 

Nível Fundamental 

Cargo Vagas Carga Horária Semanal Vencimento 

Atendente de Serviços de Saúde CR 40 horas  R$ 1.489,08  

Nível Fundamental Incompleto (4ª Série) 

Cargo Vagas Carga Horária Semanal Vencimento 

Eletricista CR 44 horas R$ 1.489,08 

Motorista CR 44 horas R$ 1.573,77 

Operador de Máquinas e 
Equipamentos Rodoviários 

CR 44 horas R$ 1.573,77 

Pedreiro CR 44 horas R$ 1.489,08 

Nível Alfabetizado 

Cargo Vagas Carga Horária Semanal Vencimento 

Coletor de Lixo CR 44 horas R$ 1.256,19 

Operário CR 44 horas R$ 1.256,19 
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Servente CR 44 horas R$ 1.256,19 

Vigilante CR 44 horas R$ 1.256,19 

 
  1.3.1. As atribuições dos cargos e requisitos para provimento estão descritos 
no Anexo II deste edital. 

  1.3.2. Além do vencimento, o contratado receberá as seguintes vantagens 
funcionais: gratificação natalina proporcional ao período trabalhado, férias proporcionais 
acrescidas de um terço indenizadas ao final do contrato, inscrição no Regime Geral de 
Previdência e demais vantagens previstas em lei. 

 1.3.3. Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 
previdenciários. 

 1.4. Os cargos de Motorista e Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários 
serão divididos nas modalidades descritas na tabela a seguir: 

Cargo Modalidade 

Motorista Veículo Leve 

Motorista Caminhão 

Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários Escavadeira Hidráulica 

Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários Motoniveladora 

Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários Pá Carregadeira 

Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários Retroescavadeira 

Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários Trator 

 

   1.4.1. O candidato deverá optar pela modalidade que irá concorrer no ato da 
inscrição, sendo possível optar por até duas modalidades do mesmo cargo. 

 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 

2.1. A inscrição no Processo Seletivo Público implica, desde logo, o conhecimento 
e a tácita concordância pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. O candidato poderá inscrever-se para até 02 (dois) cargos, desde que 
observada a compatibilidade de horário entre as provas, conforme segue: 

a) No TURNO DA MANHÃ de 26 de janeiro de 2023 serão realizadas as Provas 
Objetivas para os cargos de Fiscal Sanitário, Cuidador, Pedreiro e Vigilante. 
 

b) No TURNO DA TARDE de 26 de janeiro de 2023 serão realizadas as Provas 
Objetivas para os cargos de Atendente de Serviços de Saúde, Eletricista, Servente e 
Técnico Agrícola. 
 

c) No dia 30 de janeiro de 2023, em turnos previamente divulgados, serão 
realizadas as Provas Práticas para os cargos de Pedreiro e Operador de Máquinas e 
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Equipamentos Rodoviários; 
d) No dia 31 de janeiro de 2023, em turnos previamente divulgados, serão 

realizadas as Provas Práticas para os cargos de Operário, Coletor de Lixo e Motorista. 
 

  2.2.1. Para os cargos de nível superior, será permitida a inscrição para até 
02 (dois) cargos.  

 
2.3. As inscrições serão realizadas de forma virtual através de formulário 

disponibilizado no endereço eletrônico https://forms.gle/yvEw61snSkfmBDHT6, a 
partir das 08h do dia 18 de janeiro de 2023 até 22h do dia 20 de janeiro de 2023. 

 2.3.1 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, será 
disponibilizado computador junto ao prédio da Prefeitura Municipal, com sede na Avenida 
Borges de Medeiros, nº 279, Centro, Dom Feliciano/RS, no horário das 08:30 às 11:30 e 
das 13:30 às 15:30, de segunda a sexta-feira. 

 2.3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto no item 2.3. 

2.4. As inscrições serão gratuitas. 

2.5. Ao fim da inscrição, o candidato receberá uma mensagem eletrônica com a 
cópia do formulário preenchido que servirá como comprovante de inscrição no processo 
seletivo. 

2.6. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato. 

2.7. O candidato deverá acompanhar a homologação de sua inscrição por meio 
das atas que serão divulgadas no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, 
bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site 
www.domfeliciano.rs.gov.br, nos prazos dispostos no Cronograma de Execução. 

2.8. Da ata que contiver a relação nominal dos candidatos com as inscrições 
homologadas caberá recurso, por meio de protocolo físico, mediante apresentação das 
razões que ampararem a inconformidade, observado o prazo de que trata o Cronograma 
de Execução. 

 

 

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

3.1. Os candidatos aos cargos de Nível Superior serão avaliados através de 
prova de títulos, com a pontuação de acordo com o constante na tabela seguinte: 

TITULAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR 

Título Valor Unitário Valor Máximo 

Pós-Graduação lato sensu – 
Especialização Lato 
Sensu/MBA/Residência (desde que não 
utilizada como requisito para o ingresso no 
cargo). 

10 pontos 20 pontos 

https://forms.gle/yvEw61snSkfmBDHT6
http://www.domfeliciano.rs.gov.br/
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Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado 
na área de formação. 

10 pontos 10 pontos 

Pós-Graduação stricto sensu – Doutorado 
na área de formação. 

20 pontos 20 pontos 

Experiência profissional na área em pessoa 
jurídica de direito público desde 2017, sem 
sobreposição de tempo (por ano). 

10 pontos 50 pontos 

 

Total 100 pontos 

 

3.2. Os candidatos aos cargos de Cuidador, Fiscal Sanitário, Atendente de 
Serviços de Saúde, Eletricista, Servente e Vigilante serão avaliados através de aplicação 
de prova objetiva composta da seguinte maneira: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

Conteúdo Pontuação por 
questão 

Nº Questões Pontuação 
Total 

Língua Portuguesa 5 pontos 5 25 pontos 

Conhecimentos Específicos 5 pontos 15 75 pontos 

 Total 20 100 pontos 

 

3.3. Os candidatos ao cargo de Técnico Agrícola serão avaliados através de 
prova objetiva e prova de títulos com a seguinte composição: 

COMPOSIÇÃO DA NOTA – TÉCNICO AGRÍCOLA 

Avaliação Pontuação 

Prova Objetiva 80 pontos 

Prova de Títulos 20 pontos 

Total 100 pontos 

  

3.3.1. A pontuação das provas objetiva e de títulos para o cargo de Técnico 
Agrícola se dará conforme as tabelas seguintes: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA OBJETIVA – TÉCNICO AGRÍCOLA 
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Conteúdo Pontuação por 
questão 

Nº Questões Pontuação 
Total 

Língua Portuguesa 4 pontos 5 20 pontos 

Conhecimentos Específicos 4 pontos 15 60 pontos 

 Total 20 80 pontos 

 

TITULAÇÃO – TÉCNICO AGRÍCOLA 

Título Valor Unitário Valor Máximo 

Pós-Graduação lato sensu (Especialização 
Lato Sensu/MBA/Residência) ou strictu 
sensu (Mestrado) na área agrícola. 

5 pontos 5 pontos 

Graduação – Curso Superior na área 
agrícola. 

5 pontos 5 pontos 

Certificados de cursos concluídos de 
formação continuada, aperfeiçoamento e 
atualização na área agrícola. 

1 ponto 5 pontos 

Experiência profissional na área em pessoa 
jurídica de direito público desde 2017, sem 
sobreposição de tempo (por ano) na área 
agrícola. 

1 pontos 5 pontos 

 

Total 20 pontos 

 

 3.4. Os candidatos ao cargo de Pedreiro serão avaliados através de prova objetiva 
e prova prática com a seguinte composição: 

COMPOSIÇÃO DA NOTA – PEDREIRO 

Avaliação Pontuação 

Prova Objetiva 20 pontos 

Prova Prática 80 pontos 

Total 100 pontos 

 

 3.4.1. A pontuação das provas objetiva e prática para o cargo de Pedreiro 
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se dará conforme as tabelas seguintes: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA OBJETIVA – PEDREIRO 

Conteúdo Pontuação por 
questão 

Nº Questões Pontuação 
Total 

Língua Portuguesa 1 ponto 5 5 pontos 

Conhecimentos Específicos 1 ponto 15 15 pontos 

 Total 20 20 pontos 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA - PEDREIRO 

Item Avaliado Pontuação Total 

Assentamento de Tijolos 40 pontos 

Interpretação de Planta Técnica 20 pontos 

Preparo de Argamassa 20 pontos 

Total 80 pontos 

 

 3.5. Os candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Máquinas e 
Equipamentos Rodoviários, Coletor de Lixo e Operário serão avaliados através de 
aplicação de prova prática, com a pontuação composta conforme as tabelas seguintes: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – MOTORISTA VEÍCULO LEVE 

Item Avaliado Pontuação Total 

Segurança pessoal e do passageiro 20 pontos 

Cuidado com o veículo 20 pontos 

Estacionamento, baliza e manobras 20 pontos 

Condução responsável em trajeto de via 
urbana em marcha compatível com a 
velocidade da via 

20 pontos 

Condução responsável em trajeto de via 
rural 

20 pontos 

Total 100 pontos 



PREFEITURA DE DOM FELICIANO 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

 

8 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 
Avenida Borges de Medeiros, 279 – Centro 

Fone: (51) 36771295  – CEP: 96.190-000 – Dom Feliciano/RS 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – MOTORISTA CAMINHÃO 

Item Avaliado Pontuação Total 

Segurança pessoal e do passageiro 20 pontos 

Cuidado com o veículo 20 pontos 

Estacionamento, baliza e manobras 20 pontos 

Operar a caçamba basculante 20 pontos 

Condução responsável em trajeto de via 
rural 

20 pontos 

Total 100 pontos 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – COLETOR DE LIXO 

Item Avaliado Pontuação Total 

Utilização de roupa adequada e 
Equipamento de Segurança e Proteção 
Individual – EPI 

25 pontos 

Resistência Física 25 pontos 

Agilidade e Atenção 25 pontos 

Manuseio correto do resíduo sólido (coleta 
e descarte) 

25 pontos 

Total 100 pontos 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – OPERÁRIO 

Item Avaliado Pontuação Total 

Capinada de um canteiro 20 pontos 

Roçada mecânica 20 pontos 

Varrimento e recolhimento de lixo 10 pontos 

Transporte de material 10 pontos 
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Abertura de vala 20 pontos 

Cuidado com os materiais 20 pontos 

Total 100 pontos 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS – RETROESCAVADEIRA 

Item Avaliado Pontuação Total 

Conhecimento sobre o uso e cuidado com 
o maquinário 

25 pontos 

Carregamento com a concha dianteira 25 pontos 

Basculamento com o caminhão 25 pontos 

Escavação de vala de 3 metros de 
comprimento com a concha traseira 

25 pontos 

Total 100 pontos 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS – MOTONIVELADORA 

Item Avaliado Pontuação Total 

Conhecimento sobre o uso e cuidado com 
o maquinário 

50 pontos 

Laminar um trecho de 50 a 100 metros 50 pontos 

Total 100 pontos 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS – TRATOR 

Item Avaliado Pontuação Total 

Conhecimento sobre o uso e cuidado com 
o maquinário 

50 pontos 

Realizar quatro cortes de “globe” 50 pontos 
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Total 100 pontos 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

Item Avaliado Pontuação Total 

Conhecimento sobre o uso e cuidado com 
o maquinário 

50 pontos 

Abrir vala de quatro metros de 
comprimento 

25 pontos 

“Taludear” por quatro metros 25 pontos 

Total 100 pontos 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA PRÁTICA – OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS – PÁ CARREGADEIRA 

Item Avaliado Pontuação Total 

Conhecimento sobre o uso e cuidado com 
o maquinário 

50 pontos 

Carregamento com a concha dianteira 25 pontos 

Terraplanagem por dez metros 25 pontos 

Total 100 pontos 

 

 3.6. Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem 50% ou mais na 
pontuação total das provas objetivas e práticas. Sendo desclassificados os que obtiverem 
resultado inferior. 

  3.6.1. Para o cargo de Pedreiro, será considerada a Pontuação Total - 
somatório das provas prática e objetiva - para aplicação do critério de aprovação do item 
3.6. 

  3.6.2. Para o cargo de Técnico Agrícola, será considerada apenas a 
pontuação da prova objetiva para aplicação do critério de aprovação do item 3.6, sendo a 
pontuação da prova de títulos, complementar para a nota final. 

CAPÍTULO IV – DAS PROVAS DE TÍTULOS 
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 4.1. No ato da realização da inscrição os candidatos deverão indicar, em campo 
específico, o link para acesso à documentação da comprovação dos títulos armazenado 
em “nuvem” do serviço de sua preferência. 

  4.1.1. A permissão do acesso à documentação é de inteira responsabilidade 
do candidato. 

  4.1.2. No caso de não ser possível o acesso à documentação pela comissão 
no momento da avaliação dos títulos, na data prevista no Anexo I, será atribuída nota 
zero para o candidato. 

 4.2. Não será admitida, em qualquer hipótese, a inclusão de títulos após o início da 
avaliação na data prevista no Anexo I. 

CAPÍTULO V – DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

 5.1. As provas objetivas, com duração máxima de duas horas, serão aplicadas na 
data prevista no cronograma de execução do certame, em local e hora que serão 
previamente divulgados. 

 5.2. O candidato deverá comparecer ao local da prova munido com documento de 
identificação oficial com foto, na forma do item 5.2.1 e caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta, confeccionada em material transparente. 

  5.2.1. Serão aceitos como documento de identificação oficial com foto, os 
seguintes: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 
por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da 
OAB, COREN, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação. 

 5.3. Não será admitido o ingresso do candidato após o fechamento dos portões no 
horário descrito no item 5.1, sendo o candidato considerado ausente. 

 5.4. A prova objetiva terá a composição da pontuação conforme indicado para cada 
cargo no Capítulo III. 

 5.5. Cada questão conterá 04 (quatro) opções de resposta e somente uma será 
considerada correta. 

 5.6. Os conteúdos abrangidos na prova objetiva estão descritos no Anexo III ao 
final deste edital. 

 5.7. Não será permitido ao candidato entrar ou permanecer no local de realização 
da prova com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, celular, calculadora, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, tablete, mp3, fones de ouvido, etc.), livros, apostilas ou anotações 
de qualquer tipo. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação sumária 
do candidato do Processo Seletivo. 
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 5.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 
prova objetiva deverá no ato da inscrição informar o fato. No dia da realização da prova, 
esta deverá levar um responsável pela guarda da criança durante o período de realização 
da prova, sob pena de eliminação do Processo Seletivo. 

 5.9. Os dois últimos candidatos a terminarem a prova deverão permanecer no 
recinto, afim de acompanhar os fiscais no preenchimento dos termos e fechamento dos 
envelopes com os gabaritos e provas. 

CAPÍTULO VI – DAS PROVAS PRÁTICAS 

 6.1. As provas práticas de cada modalidade serão realizadas nas datas previstas 
no cronograma de execução. 

6.2. Os candidatos devem comparecer no prédio da Prefeitura Municipal, endereço 
Avenida Borges de Medeiros, nº 279, conforme horário a ser previamente divulgado, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) minutos, devendo estar obrigatoriamente com sua 
inscrição homologada e munidos com documento de identificação oficial com foto, na 
forma do item 5.2., além da habilitação exigida para o cargo. O candidato que não 
satisfizer as condições mencionadas, não poderá realizar a prova, ficando eliminado do 
Processo Seletivo. 

6.3. As instruções para realização das tarefas serão apresentadas pelo respectivo 
avaliador e, em caso de dúvidas, o candidato deverá realizar o questionamento na 
presença de todos os concorrentes. A partir do início da prova prática, não será admitido 
questionamentos a respeito da realização das tarefas, salvo caso excepcional. 

6.4. Os candidatos serão chamados para realizar a prova prática por ordem de 
inscrição no Processo Seletivo. Caso o candidato seja chamado e não esteja no local, 
este passará para o final da fila. Sendo o candidato chamado pela segunda vez, e não 
estando presente, este será eliminado do Processo Seletivo. 

6.5. Os candidatos inscritos para dois cargos cujas provas práticas estejam 
previstas para a mesma data terão preferência na chamada para a respectiva aplicação, 
no sentido de viabilizar a realização das provas em cada uma das inscrições. 

6.6. Os candidatos serão avaliados de acordo com o desempenho de cada um na 
prova prática, sendo preenchida uma ficha de avaliação com os parâmetros estabelecidos 
pelo Município. 

CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS 

7.1. Será admitido recurso quanto: 

7.1.1. Ao indeferimento/não processamento de inscrição; 

7.1.2. Ao resultado da pontuação de Títulos aplicadas no Processo Seletivo 
Público; 

7.1.3. Ao Gabarito Preliminar da Prova Objetiva; 

7.1.4. Ao resultado das Provas Objetivas e Práticas. 

7.2. Todos os recursos deverão ser interpostos observados os prazos descritos 
no Cronograma contido no Anexo I, para cada situação no rol taxativo do item 7.1. 
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7.3. Os recursos deverão ser protocolados junto à Prefeitura no endereço Avenida 
Borges de Medeiros, nº 279, obedecendo ao prazo previsto. 

7.4. Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados utilizando 
o formulário de requerimento de recurso do Anexo IV. Não se conhecerão os recursos 
que não estejam fundamentados com argumentação lógica e consistente, inclusive os 
pedidos de simples revisão de pontuação da prova prática. Recursos inconsistentes e/ou 
fora das especificações estabelecidas neste Edital serão preliminarmente indeferidos. 

7.5. Os recursos interpostos, que não se refiram especificamente aos eventos 
aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital, não serão apreciados. 

7.6. A decisão final dos recursos será publicada por Ata, da qual não é admissível 
qualquer recurso ou pedido de revisão e/ou reconsideração, que será disponibilizado no 
Painel de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente 
informativo na internet, pelo site www.domfeliciano.rs.gov.br, a partir da divulgação da 
respectiva Ata. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

7.7. A comissão de Execução do Processo Seletivo Público não se 
responsabilizará por recursos não recebidos por motivos de ordem particular dos 
candidatos. 

CAPÍTULO VIII - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual ao 
somatório dos pontos obtidos. 

8.2. A classificação final do Processo Seletivo Público será publicada por Ata e 
apresentará apenas os candidatos aprovados por cargo. 

8.3. Na hipótese de igualdade de pontos entre os aprovados na prova objetiva, o 
desempate para efeito de classificação dar-se-á, conforme segue: 

8.3.1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de 
inscrição neste Concurso Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 
27, da Lei nº. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso). 

8.3.2. Candidato que exerceu função efetiva de jurado, de acordo com a Lei 
Federal nº 11.689/2008; 

8.3.3. Maior pontuação na área/conteúdo de Conhecimentos Específicos; 

8.3.4. Maior pontuação na área/conteúdo de Língua Portuguesa; 

8.3.5. Se o empate persistir, o candidato cujo último algarismo do número de 
inscrição seja par, caso a soma dos cinco algarismos do primeiro prêmio da extração da 
loteria federal do dia imediatamente anterior ao da aplicação da prova objetiva também 
seja par ou, o candidato cujo último algarismo do número de inscrição seja ímpar, caso a 
soma dos cinco algarismos do primeiro prêmio da extração da loteria federal do dia 
imediatamente anterior ao da aplicação da prova objetiva também seja ímpar. 

8.3.6. Persistindo o empate, o candidato cuja soma do número de inscrição 
seja mais próxima do quinto algarismo do primeiro prêmio da extração da loteria federal 
do dia imediatamente anterior ao da aplicação da prova objetiva. 

8.3.7. Persistindo o empate, o candidato cujo último algarismo do número de 

http://www.domfeliciano.rs.gov.br/
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inscrição seja mais próximo do quinto algarismo do primeiro prêmio da extração da loteria 
federal do dia imediatamente anterior ao da aplicação da prova objetiva. 

8.3.8. Persistindo o empate, aplica-se o critério do item 8.3.7 para os 
seguintes algarismos do primeiro prêmio em ordem decrescente, até que ocorra o 
desempate. 

8.3.9. Persistindo o empate, será aplicado o sorteio público, convocado em 
ata, previamente à divulgação do resultado definitivo. 

8.4. Na hipótese de igualdade de pontos entre os aprovados na prova de títulos, o 
desempate para efeito de classificação dar-se-á na forma dos itens 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 
8.3.7 e 8.3.8, observada a extração da loteria federal do dia imediatamente anterior ao da 
aplicação da prova de títulos e, persistindo o empate, será aplicado o sorteio público, nos 
termos do item 8.3.9. 

8.5. Na hipótese de igualdade de pontos entre os aprovados na prova prática, o 
desempate para efeito de classificação dar-se-á na forma dos itens 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 
8.3.7 e 8.3.8, observada a extração da loteria federal do dia imediatamente anterior ao da 
aplicação da prova prática e, persistindo o empate, será aplicado o sorteio público, nos 
termos do item 8.3.9. 

8.6. Na hipótese de igualdade de pontos entre os aprovados no somatório das 
provas objetiva e prática para os cargos de Pedreiro e Técnico Agrícola, o desempate 
para efeito de classificação dar-se-á na forma dos itens 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.7 e 8.3.8, 
observada a extração da loteria federal do dia imediatamente anterior ao da aplicação da 
prova objetiva e, persistindo o empate, será aplicado o sorteio público, nos termos do item 
8.3.9. 

8.7. O Resultado definitivo, com a colocação final dos aprovados, será publicado 
no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal e em publicação no site oficial do 
Município, em data descrita no cronograma (Anexo I). 

CAPÍTULO IX - DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO 

9.1. A contratação para os cargos fica condicionada à aprovação de Lei 
específica pela Câmara Municipal de Vereadores. 

9.2. A contratação para o cargo obedecerá, rigorosamente, à ordem de 
classificação dos candidatos aprovados. 

9.3. A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital de 
Convocação, publicado no Painel de Publicações Legais, com acesso pelo site 
www.domfeliciano.rs.gov.br e, paralelamente, poderá a critério da administração ser feita 
comunicação ao candidato via telefone, na qual o número deverá ser informado no dia da 
inscrição. 

9.4. É responsabilidade exclusiva do candidato manter-se informado das 
publicações das Atas, a fim de garantir a ciência da nomeação para a contratação 
temporária. 

9.5. Os candidatos aprovados terão o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, 
contados da publicação do ato de nomeação, para apresentar-se para tomar posse. O 
candidato que não obedecer este prazo perderá automaticamente a vaga, facultando ao 
Município o direito de convocar o próximo candidato, por ordem de classificação. 

9.6. Caso o candidato não queira assumir de imediato, poderá, mediante 

http://www.domfeliciano.rs.gov.br/
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requerimento próprio, solicitar para passar para o final da lista dos aprovados e, para 
concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a validade do processo seletivo 
Público, a novo chamamento uma só vez. 

9.7. Somente será contratado o candidato que atender as seguintes condições: 

9.7.1. Ser aprovado nas provas realizadas com as porcentagens mínimas 
exigidas para os cargos. 

9.7.2. Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei. 

9.7.3. Ter idade mínima de 18 anos. 

9.7.4. Entregar os seguintes documentos: 

9.7.4.1. Atestado médico no sentido de gozar de boa saúde física e 
mental. 

9.7.4.2. Uma foto 3X4 atualizada. 

9.7.4.3. Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral. 

9.7.4.4. Comprovante de Residência atualizado. 

9.7.4.5. PIS/PASEP. 

9.7.4.6. Certidão de Casamento (No caso de aprovados casados). 

9.7.4.7. Certidão de Nascimento dos Filhos (No caso de aprovados 
que tenham filhos). 

9.7.4.8. Certificado Militar (No caso de aprovados do sexo masculino). 

9.7.4.9. Número de Conta-Corrente no Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

9.7.4.10. Cópia do RG e CPF. 

9.7.4.11. Alvará de Folha Corrida com data de emissão não superior a 
30 (trinta) dias. 

9.7.4.12. Negativa de Antecedentes Criminais com data de emissão 
não superior a 30 (trinta) dias. 

9.7.4.13. Declaração de Bens. 

9.7.4.14. Declaração Negativa de acumulação de Cargos Públicos. 

9.7.4.15. Comprovante de Escolaridade (Requisito Mínimo do Cargo). 

9.8. No período de validade do Processo Seletivo Público, em havendo a rescisão 
contratual, poderão ser chamados para contratação, pelo tempo remanescente, os 
demais candidatos classificados, observados a ordem de classificação. 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A inexatidão das informações, a falta e/ou irregularidades de documentos, 
ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo 
Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

10.2. Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos 
pela Comissão de Execução do Processo Seletivo Público. 
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10.3. Fazem parte do seguinte edital: 

 10.3.1. ANEXO I - Cronograma do Processo Seletivo Público N° 01/2023. 

 10.3.2. ANEXO II – Atribuições dos Cargos e Requisitos para Provimento. 

 10.3.3. ANEXO III – Conteúdo Programático das Provas Objetivas. 

 10.3.4. ANEXO IV - Requerimento de Recurso do Processo Seletivo Público 
N° 01/2023. 

GABINETE DO PREFEITO, 17 de janeiro de 2023. 
 

 
 
 
 
 

CLENIO BOEIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
 
 
RICARDO JOSÉ CACZMAREKI 
Secretário Municipal de Gestão Pública 
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ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2023 

Publicação do edital 17/01/2023 

Inscrições 18, 19 e 20/01/2023 

Publicação dos Inscritos 23/01/2023 

Prazo de Recurso sobre a não homologação das 
inscrições 

24/01/2023 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

25/01/2023 Julgamento do Recurso pelo Prefeito 

Publicação da relação final de inscritos 

Divulgação do Resultado da Prova de Títulos. 26/01/2023 

Realização das Provas Objetivas 26/01/2023 

Prazo de Recurso sobre o Resultado da Prova de 
Títulos 

27/01/2023 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

30/01/2023 Julgamento do Recurso pelo Prefeito 

Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos 

Divulgação do Gabarito Preliminar 
30/01/2023 

Realização das Provas Práticas 

Recursos sobre o Gabarito Preliminar 
31/01/2023 

Realização das Provas Práticas 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

1º/02/2023 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 

Publicação do Gabarito Definitivo 

Divulgação do Resultado Preliminar das Provas 
Objetiva e Prática 

Prazo de Recurso sobre o Resultado Preliminar 
das Provas Objetiva e Prática 

06/02/2023 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

07/02/2023 

 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 

Publicação do Resultado Final das Provas 
Objetiva e Prática 

Aplicação do Critério de Desempate 

Publicação da Colocação Final dos Aprovados 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

NÍVEL SUPERIOR 

 

DENTISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: realizar diagnósticos, tratamento buço-dental, cirurgia, odontologia 

preventiva, interpretação de exames laboratoriais e de radiografias, bem como participar 

de programas voltados para a saúde pública; 

b) descrição analítica: exercer funções relacionadas com o tratamento buço-dental e 

cirurgia; fazer diagnósticos, determinando o tratamento; executar as operações de prótese 

em geral e de profilaxia dentária; fazer extração de dentes e raízes; realizar restaurações 

e obturações, bem como a inclusão de dentes artificiais; tratar condições patológicas da 

boca e da face; fazer esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes; 

ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas e trabalhos de pontes; aplicar anestesia local e 

troncular; realizar odontologia preventiva; efetuar a identificação das doenças buços-

faciais e o acompanhamento a especialistas quando diante das alterações fora da área de 

sua competência; proceder à interpretação dos resultados de exames de laboratório, 

microscópicos, bioquímicos e outros; fazer e interpretar radiografias na cavidade bucal e 

na região crânio facial; participar de programas voltados para a saúde pública; participar 

de juntas médicas; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos 

por auxiliares e executar outras tarefas afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino superior completo com graduação em odontologia e registro no 

conselho da classe. 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: elaborar projetos, executar e/ou supervisionar trabalhos técnicos de 

engenharia em serviços públicos municipais; 

b) descrição analítica: elaborar projetos de engenharia e outros projetos determinados 

pelo Departamento de Planejamento, que visem à captação de recursos junto a outras 

esferas do governo, entidades internacionais, instituições financeiras, empresas e outras 
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afins que visem financiar projetos e programas de relevância urbanística para o Município; 

elaborar e executar projetos de engenharia de interesse do Município; executar e/ou 

supervisionar trabalhos topográficos e geofísicos; estudar projetos dando o respectivo 

parecer; dirigir e/ou fiscalizar a construção de edifícios e das obras complementares; 

efetuar a avaliação e/ou reavaliação das obras e dos bens imóveis do Município para os 

mais variados fins, sempre que solicitado; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de 

estradas de rodagem, bem como obras de captação e abastecimento de água, de 

drenagem e irrigação e de saneamento urbano e rural; realizar perícias e fazer 

arbitramento; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânica, 

eletromecânica, de usinas e as respectivas redes de distribuição; examinar projetos para 

liberação das construções no Município e realizar as vistorias; analisar projetos e dar 

parecer técnico quando solicitado; emitir laudos; elaborar e fiscalizar os projetos de 

calçamento das ruas da cidade; supervisionar a fábrica de tubos e pré-moldados de modo 

a verificar se as normas técnicas estão sendo observadas na fabricação; possuir 

conhecimento da legislação aplicável; realizar as demais atribuições pertinentes à 

profissão, segundo a classe, ordem ou conselho profissional específico. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino superior completo com graduação em engenharia civil e inscrição no 

conselho da classe. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: desenvolver trabalhos de prevenção e realizar terapias 

fonoaudiológicas no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição, 

bem como em aperfeiçoamento dos padrões de fala e voz; 

b) descrição analítica: desenvolver trabalho de prevenção e participar de equipes de 

diagnóstica para a realização de avaliação no que se refere à área de comunicação 

escrita e oral, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de 

comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz 

e fala; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir 

ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, 

autárquicas e mistas; dirigir serviços de fonoaudiologia; assessorar órgãos e 
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estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo da audiofonologia; 

participar de equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos 

ligados a assuntos fonoaudiológicos; dar parecer fonoaudiológico, na área de 

comunicação oral e escrita, voz e audição e realizar outras atividades afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino superior completo na especialidade específica e registro no conselho 

da classe. 

 

MÉDICO CLÍNICA GERAL - ZONA RURAL 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: realizar trabalhos de defesa e proteção da saúde do indivíduo, com 

programas voltados à saúde pública e tratamento clínico; 

b) descrição analítica: atender as consultas médicas em postos de saúde municipais; 

efetuar exames em escolares e pré-escolares; fazer o diagnóstico e prever medicações; 

fazer estudo caracterológico de pacientes, evidenciar suas predisposições constitucionais 

e encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando for o caso; prescrever 

regimes dietéticos; encaminhar casos especiais a setores especializados; aplicar métodos 

de medicina preventiva, como medida de precaução contra enfermidades; participar de 

juntas médicas; participar de programas voltados à saúde pública; ministrar atendimento 

médico a portadores de doenças cardiovasculares: atender a gestantes que procurarem 

atendimento, procedendo exame geral e obstétrico; solicitar exames de laboratórios e 

outros que 0 caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da gestante; dar 

orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade se for o caso; preencher 

fichas médicas de pacientes, atender crianças que necessitem dos serviços de pediatria, 

para fins de exame clínico, educação e adaptação; elaborar e participar de programas de 

educação sanitária, orientar campanhas contra esquistossomose e outras verminoses; 

executar pequenos serviços ambulatoriais, ministrar atendimento médico de emergência a 

portadores de doenças cardiovasculares e executar as demais tarefas afins, inclusive as 

editadas no respectivo regulamento da profissão. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino superior completo em medicina e inscrição no conselho regional da 
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classe. 

 

MÉDICO CLÍNICA GERAL - ZONA URBANA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: realizar trabalhos de defesa e proteção da saúde do indivíduo, com 

programas voltados à saúde pública e tratamento clínico; 

b) descrição analítica: atender as consultas médicas em postos de saúde municipais; 

efetuar exames em escolares e pré-escolares; fazer o diagnóstico e prever medicações 

fazer estudo caracterológico de pacientes, evidenciar suas predisposições constitucionais 

e encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando for o caso; prescrever 

regimes dietéticos; encaminhar casos especiais a setores especializados; aplicar métodos 

de medicina preventiva, como medida de precaução contra enfermidades; participar de 

juntas médicas; participar de programas voltados à saúde pública; ministrar atendimento 

médico a portadores de doenças cardiovasculares; atender a gestantes que procurarem 

atendimento, procedendo exame geral e obstétrico; solicitar exames de laboratórios e 

outros que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da gestante; dar 

orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade se for 0 caso; preencher 

fichas médicas de pacientes, atender crianças que necessitem dos serviços de pediatria, 

para fins de exame clínico, educação e adaptação; elaborar e participar de programas de 

educação sanitária, orientar campanhas contra esquistossomose e outras verminoses; 

executar pequenos serviços ambulatoriais, ministrar atendimento médico de emergência a 

portadores de doenças cardiovasculares e executar as demais tarefas afins inclusive as 

editadas no respectivo regulamento da profissão. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino superior completo em medicina e inscrição no conselho regional da 

classe. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: prestar assistência médica na rede pública municipal e demais 

atividades ligadas à área da Ginecologia junto aos pacientes que procurarem o serviço; 

b) descrição analítica: realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar 
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funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 

terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por 

sua natureza, envolva a área da Ginecologia; atender consultas e efetuar exames 

médicos em locais de desenvolvimento de campanhas preventivas estabelecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde; efetuar perícias; prescrever exames laboratoriais, tais 

como: sangue, urina, raio X e outros; encaminhar pacientes para atendimentos 

especializados, em outras áreas da medicina, ou a setor especializados; preencher a ficha 

única individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo; 

executar outras tarefas correlatas 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino superior completo em medicina, com especialidade em sua área e 

registro no conselho da classe. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: prestar assistência médica psiquiátrica nos postos de saúde do 

Município; 

b) descrição analítica: realizar observações clínico-psiquiátrica e elaborar o laudo 

psiquiátrico correspondente, com diagnóstico, indicação terapêutica e conclusão sobre a 

responsabilidade penal e periculosidade dos pacientes; fornecer pareceres psiquiátricos e 

criminológicos, solicitados pela justiça; comparecer em juízo ou perante júri para prestar 

testemunho sobre assuntos especializados ou esclarecer aspectos técnicos; efetuar 

controle psiquiátrico em pacientes egressos do manicômio judiciário e sujeitos ao exame 

de liberdade vigiada, por determinação de sentença judiciária; ministrar tratamento 

médico-psiquiátrico para recuperação de pacientes internados; supervisionar serviços de 

enfermagem e outros auxiliares; manter registros dos exames realizados para fins de 

diagnóstico, discussão e relatórios; realizar psicoterapia individual e em grupo; atender 

aos familiares dos pacientes informando-os sobre o doente; participar de juntas médicas; 

participar de programas voltados para a saúde pública; solicitar exames especializados e 

executar outras tarefas semelhantes. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 
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b) instrução: ensino superior completo em medicina, com especialidade em sua área e 

registro no conselho da classe. 

 

MÉDICO – ULTRASSONOGRAFISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: realizar, interpretar e emitir laudos de exames de ultrassonografia 

obtidos com o uso de equipamentos específicos (com ou sem Doppler) em diversas 

patologias ou especialidades da área de saúde; 

b) descrição analítica: realizar exames ultrassonográficos de acordo com solicitação 

própria emitida por profissional médico ou enfermeiro (este, quando procedimento 

específico previsto em protocolo do Ministério da Saúde); analisar e emitir laudos técnico-

diagnósticos das várias patologias do organismo humano; participar de campanhas de 

prevenção ou promoção da saúde pública, efetuar perícias, atuar em auditorias e 

sindicâncias médicas; participar de juntas médicas; elaborar documentos e difundir 

conhecimentos da área médicas; executar outras tarefas correlatas a sua área de 

competência. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino superior completo em medicina e título de especialista ou certificado 

de curso de especialização em ultrassonografia ou radiologia e registro no respectivo 

conselho de classe. 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: prestar assistência veterinária e zootécnica aos criadores do 

Município; 

b) descrição analítica: prestar assistência técnica aos criadores municipais, no sentido de 

assegurar-lhes, em função de planejamentos simples e racionais uma exploração 

zootécnica econômica; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no 

Município, especialmente a de animais de pequeno porte, bem como a implantação 

daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir criadores sob problemas de 

técnica pastoril, especialmente o de seleção, alimentação e de defesa sanitária; prestar 

orientação tecnológica no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da 
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produção; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica 

veterinárias; atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; fazer vacinação 

antirrábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; controlar e erradicar as zoonoses e 

doenças infecta contagiosas de interesse econômico e de saúde pública; manter a saúde 

e o bem estar das pessoas, animais e ainda proteger o meio ambiente; obter capacitação 

e conhecimento para tomadas de atitudes na área de meio ambiente tanto em situação de 

rotina como de emergência, evitando danos que restringem a cadeia produtiva e a 

economia do Município e do País; desenvolver campanhas de serviço e fomento; atuar 

em questões legais de higiene dos alimentos e no combate às doenças transmissíveis 

pelos animais; instruir os criadores sobre problemas de técnicas pastoris; realizar exames, 

diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinárias; atestar o estado 

de sanidade de produtos de origem animal; desenvolver ações junto ao Meio Ambiente, 

onde a fonte poluidora seja de origem animal; desenvolver ações com relações ao 

Sistema de Inspeção Municipal; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 

execução das atividades próprias do cargo; dirigir veículos oficiais nos limites do 

Município para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e 

autorizado por autoridade superior e executar tarefas afins, inclusive as previstas no 

respectivo regulamento da profissão. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino superior completo com graduação em medicina veterinária e registro 

no conselho da categoria. 

 

NÍVEL TÉCNICO 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: auxiliar nos serviços de agronomia, executando os respectivos 

trabalhos; 

b) descrição analítica: prestar assistência técnica e assessoria no estudo e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; realizar exames técnicos de 

conservação, irrigação e drenagem de solos; aplicação de corretivos e adubos para as 

mais diversas culturas; plantio, trato culturais, colheita e aproveitamento das mais 
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diversas culturas regionais; plantio, preparo de mudas, replantio de essências vegetais; 

dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos em materiais 

especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; emitir laudos e 

documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, 

animal e agroindustrial; prestar assistência técnica na aplicação, comercialização, no 

manejo e regulagem de máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos 

especializados, bem como na recomendação, interpretação de análise de solos e 

aplicação de fertilizantes e corretivos; prestar assistência técnica na multiplicação de 

sementes e mudas, comuns e melhoradas; treinar e conduzir equipes de execução de 

serviços e obras de sua modalidade; realizar medição, demarcação de levantamentos 

topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos e funcionar 

como perito em vistorias e arbitramento em atividades agrícolas; dirigir veículos oficiais 

nos limites do Município para exercer atividades próprias do cargo, desde que 

devidamente habilitado e autorizado por autoridade superior e desempenhar outras 

atividades compatíveis com a sua formação profissional, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino médio completo com curso técnico agrícola e registro no conselho da 

classe. 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

CUIDADOR 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: executar trabalhos na casa de acolhimento com crianças e 

adolescentes; 

b) descrição analítica: zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, 

educação, cultura, recreação e lazer da criança e/ou adolescente assistido; acompanhar 

os usuários nos seus afazeres e incentivar para o desenvolvimento de potencialidades e 

autonomia; atuar como elo entre o usuário acolhido, a equipe técnica e a familiar; escutar, 

estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada providenciando o atendimento das 

demandas de cada indivíduo; cuidar da higiene pessoal; estimular e acompanhar a 
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alimentação saudável; ajudar na locomoção e atividades físicas; estimular atividades de 

lazer e ocupacionais; administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da 

equipe de saúde ou técnica; comunicar à equipe técnica e a coordenadora sobre toda e 

qualquer situação anormal que ocorra com cada usuário, dentro ou fora do espaço físico 

da Casa de Acolhimento; monitorar os acolhidos em tempo integral; manter o ambiente 

organizado; organizar ações e atividades internas; acompanhar os usuários em 

demandas específicas fora da Casa de Acolhimento, quando necessário; respeitar e 

atender as exigências da Coordenadora. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino médio completo. 

 

FISCAL SANITÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: executar serviços de profilaxia e política sanitária sistemática; 

b) descrição analítica: inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados e ou 

manuseados alimentos, para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza 

do equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água 

para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que 

manipulam os alimentos; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas 

instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de ventilação e gabinetes 

sanitários; investigar queixas que envolvam situações contrárias à saúde pública; sugerir 

medidas que melhorem as condições sanitárias consideradas insatisfatórias; comunicar a 

quem de direito os casos de infração que constar; identificar problemas e apresentar 

soluções às autoridades competentes; realizar tarefas de educação e saúde; realizar 

tarefas administrativas ligadas ao problema de saneamento comunitário; participar na 

organização de comunidades e realizar tarefas de saneamento junto às unidades 

sanitárias e prefeitura municipal; participar do desenvolvimento do desenvolvimento de 

programas sanitários; fazer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros; fiscalizar os 

locais de matança, verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza e 

refrigeração, convenientes ao produtos e derivados; zelar pela obediência ao regulamento 

sanitário; reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem 

necessárias; apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária 
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inspeção; vistoriar os estabelecimentos de venda de produtos derivados; orientar, 

coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos pelos auxiliares de 

saneamento; dirigir veículos oficiais nos limites do Município para exercer atividades 

próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por autoridade superior 

e executar outras tarefas afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino médio completo. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: executar trabalhos administrativos e burocráticos nas Unidades de 

Saúde; 

b) descrição analítica: executar os trabalhos burocráticos da unidade; preparar a parte 

documental dos pedidos de farmácia e almoxarifado; preparar a agenda de veículos; 

receber, conferir e guardar os medicamentos, materiais médicos e dentários; manter o 

contato do envio e recebimento do material médico colhido para laboratório junto com a 

requisição; realizar fichário com dados pessoais para os pacientes atendidos e preencher 

os formulários e fichas correspondentes; atender ao público que se dirige à Secretaria de 

Saúde; proceder a classificação, separação e distribuição de expediente; obter 

informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar serviços de assistência educacional, 

recepcionando e preenchendo formulários pertinentes aos programas; executar tarefas de 

serviços externos executar outras tarefas afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: ensino fundamental completo. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª SÉRIE) 

 

ELETRICISTA 

ATRIBUIÇÕES: 
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a) descrição sintética: executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e 

redes elétricas, instalação e reparos elétricos e de circuitos de aparelhos elétricos e de 

som; 

b) descrição analítica: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e 

externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, 

inclusive os de alta tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; operar com 

equipamentos de som; planejar, instalar e retirar alto-falantes e microfones; proceder à 

conservação da aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e 

regular relógio elétrico, inclusive de controle de ponto; fazer enrolamentos de bobinas; 

desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, 

motores de partida etc.; reparar buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, 

instrumentos de painel e acumuladores; executar a bobinagem de motores; fazer e 

consertar instalações elétricas em veículos automotores; executar e conservar redes de 

iluminação dos próprios municipais e de sinalização; providenciar o suprimento de 

materiais e peças necessárias à execução dos serviços; dirigir veículos oficiais nos limites 

do Município para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado e autorizado por autoridade superior e executar tarefas afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos e máxima de 60 anos completos; 

b) instrução: quarta série do ensino fundamental. 

 

MOTORISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: conduzir e zelar pela conservação de veículo automotor; 

b) descrição analítica: dirigir automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos destinados 

ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou a local 

determinado, quando concluído o serviço do dia, comunicando qualquer defeito por 

ventura existente; manter o veículo em perfeitas condições de uso; fazer reparos de 

emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 

transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o 

abastecimento de combustível, água e óleo, quando necessário; verificar o funcionamento 

do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzina e indicadores de direção; verificar 

o funcionamento do sistema de freio e hidráulico; verificar o grau de densidade e nível de 
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água da bateria, bem como o nível de água do radiador e calibração dos pneus; 

providenciar as revisões e manutenção de acordo com a determinação do responsável; 

preencher mapas e formulários sobre a utilização do veículo, anotando a quilometragem 

no começo e no final do serviço e a hora de saída e chegada e os dados relativos ao 

abastecimento; dar plantão diurno e noturno quando necessário; obedecer às normas e 

dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e executar demais 

tarefas afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: quarta série do ensino fundamental; 

c) outras: exigência de Carteira Nacional de Habilitação mínima na categoria "C". 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: operar equipamentos rodoviários e máquinas montadas sobre 

rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que servem para nivelar, escavar, 

mexer terra, pedra, areia, cascalho e similares; 

b) descrição analítica: operar equipamentos rodoviários, tratores agrícolas, reboques, 

motoniveladora, rolo compactador, pá carregadeira, caminhões, retroescavadeira, 

escavadeira hidráulica, mini carregadeira e similares; conduzir e manobrar máquinas; 

operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando 

pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar 

terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; executar serviços de escavação, 

terraplenagem, nivelamento do solo e similares; executar serviços de construção, 

pavimentação e conservação de vias; efetuar carregamento e descarregamento de 

material; limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de 

manutenção do fabricante, bem como trocar pneus quando necessário; efetuar pequenos 

reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do 

equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina 

e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; pôr em prática as 

medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a 

fim de evitar possíveis acidentes; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 

andamento das operações e efetuando os ajustes necessários a fim de garantir sua 



PREFEITURA DE DOM FELICIANO 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

 

30 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 
Avenida Borges de Medeiros, 279 – Centro 

Fone: (51) 36771295  – CEP: 96.190-000 – Dom Feliciano/RS 

correta execução; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 

trabalhos realizados, consumo de combustível, horas trabalhadas e outras ocorrências 

para controle da chefia; lavrar, discar terras obedecendo às curvas de níveis; dirigir 

veículos oficiais nos limites do Município para exercer atividades próprias do cargo, desde 

que devidamente habilitado e autorizado por autoridade superior e executar outras tarefas 

afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: quarta série do ensino fundamental; 

c) outros: Carteira Nacional de Habilitação mínima na categoria "C". 

 

PEDREIRO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para 

construção e reconstrução de obras e edifícios públicos; 

b) descrição analítica: construir e reparar paredes, alicerces, muros, pisos e similares; 

preparar ou orientar o preparo de argamassa e concreto; fazer reboco; preparar a aplicar 

caiação; fazer blocos de cimento; mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos 

de cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar azulejos, lajotas e ladrilhos; 

fazer reparos em obras de alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e recolocar 

tijolos, tacos, lambris e outros; armar andaimes; trabalhar com qualquer tipo de massa a 

base de cal, cimento e outros materiais; operar instrumentos de controle de medidas; 

efetuar a locação de pequenas obras; orientar e fiscalizar os serviços executados pelos 

ajudantes e auxiliares sob a sua direção, dobrar ferros para armações de concretagem; 

armar formas para a fabricação de tubos, construírem bueiros, fossas e pisos de cimento; 

trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; calcular orçamento e organizar 

pedidos de material; seguir orientação do engenheiro responsável na execução de obras; 

executar outras tarefas afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos e máxima de 60 anos completos; 

b) instrução: quarta série do ensino fundamental. 

 

NÍVEL ALFABETIZADO 



PREFEITURA DE DOM FELICIANO 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

 

31 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 
Avenida Borges de Medeiros, 279 – Centro 

Fone: (51) 36771295  – CEP: 96.190-000 – Dom Feliciano/RS 

 

COLETOR DE LIXO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: coletar lixo acumulado em logradouros públicos e outros locais, 

despejando-os em veículos e depósitos apropriados, a fim de contribuir para a limpeza 

desses locais; 

b) descrição analítica: percorrer os logradouros seguindo roteiros pré-estabelecidos, para 

recolher o lixo; despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões, em caminhões 

especiais, carrinhos e outros depósitos, valendo-se de esforços físicos e ferramentas 

manuais, para possibilitar seu transporte; transportar o lixo e despejá-lo em locais para tal 

destinados; pode desempenhar suas funções em veículos motorizados, e executar outras 

atividades correlatas. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos; 

b) instrução: alfabetizado; 

c) capacidade física: será realizado prova de capacidade física, de caráter eliminatório, a 

fim de ser verificada a compatibilidade com as exigências do cargo. 

 

OPERÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: realizar trabalhos braçais em geral; 

b) descrição analítica: carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e 

elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças, proceder à 

abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover 

lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza 

dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; 

auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços 

de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar 

instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura, tais como: plantio, colheita, preparo 

do terreno, adubações, pulverizações etc.; aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de 

currais, terrenos baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem 

de maquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças de oficinas; 

executar outras tarefas afins. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos e máxima de 60 anos completos; 

b) instrução: alfabetizado. 

 

SERVENTE 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na 

remoção ou arrumação de móveis e utensílios; 

b) descrição analítica: fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó dos móveis, 

paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, 

tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa 

de cama; lavar e encerar assoalhos; lavar e a passar roupas e vestuários de cama e 

mesa; coletar lixo dos depósitos nas repartições públicas colocando-os em recipientes 

adequados para recolhimento; lavar vidros, espelhos, e persianas; varrer pátios; fazer 

café; fechar portas, janelas e vias de acesso sempre que necessário; eventualmente 

operar elevadores e executar demais tarefas afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: alfabetizado. 

 

VIGILANTE 

ATRIBUIÇÕES: 

a) descrição sintética: exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais; 

b) descrição analítica: fazer vigilância na garagem de veículos, prédios, praças, 

monumentos e escolas; realizar rondas de inspeção em intervalos pré-fixados, adotando 

providências para evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, 

escolas e materiais sob sua guarda; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos 

pelos portões de acesso sob sua vigilância; verificando quando necessário as 

autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão 

devidamente fechadas; responder as ligações telefônicas e anotar recados; levar ao 

imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; 

acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer 

outras tarefas afins. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) idade: mínima de 18 anos completos; 

b) instrução: alfabetizado. 
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

NÍVEL TÉCNICO E MÉDIO – TÉCNICO AGRÍCOLA, CUIDADOR E FISCAL SANITÁRIO 

Leitura e compreensão de textos: Assunto. Estruturação do texto. Ideias principais e 

secundárias. Relação entre as ideias. Efeitos de sentido. Figuras de linguagem. Recursos 

de argumentação. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. Coesão e 

coerência textuais. Léxico: Significação de palavras e expressões no texto. Substituição 

de palavras e de expressões no texto. Estrutura e formação de palavras. Aspectos 

linguísticos: Relações morfossintáticas. Ortografia: emprego de letras e acentuação 

gráfica no sistema oficial vigente (Novo Acordo Ortográfico). Relações entre fonemas e 

grafias. Flexões e emprego de classes gramaticais. Vozes verbais e suas conversões. 

Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento 

indicativo de crase). Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das 

locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. Pontuação. 

Referências Bibliográficas 

1. MANUAIS, livros e apostilas diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL – ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Leitura e compreensão de textos: Assunto. Estruturação do texto. Ideias principais e 

secundárias. Relação entre as ideias. Efeitos de sentido. Figuras de linguagem. Recursos 

de argumentação. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. Coesão e 

coerência textuais. Léxico: Significação de palavras e expressões no texto. Substituição 

de palavras e de expressões no texto. Estrutura e formação de palavras. Aspectos 

linguísticos: Relações morfossintáticas. Ortografia: emprego de letras e acentuação 

gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente). Relações entre 

fonemas e grafias. Flexões e emprego de classes gramaticais. Vozes verbais e sua 

conversão. Pontuação. Redação oficial (carta, ofício, requerimento). 

Referências Bibliográficas 

1. MANUAIS, livros e apostilas diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª SÉRIE) – ELETRICISTA E PEDREIRO 
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Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Alfabeto (ordem alfabética, 

reconhecimentos de vogais e de consoantes). Sílaba: separação e classificação. 

Emprego, flexão e substituição de substantivos, adjetivos, artigos e pronomes, advérbios. 

Emprego e flexão de verbos regulares. Acentuação gráfica e tônica. Ortografia. Emprego 

de maiúsculas e minúsculas. Grafia do m antes do p e b, h, ch/x, ç/ss, s/z, g/j, s/ss, r/rr. 

Fonética: vogal, semivogal e consoante; fonema e letra; encontros consonantais, 

vocálicos e dígrafos. Pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 

dois pontos, travessão e vírgula). Sentido de palavras e expressões no texto. Substituição 

de palavras e de expressões no texto.  

 Referências Bibliográficas 

1. MANUAIS, livros e apostilas diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

NÍVEL ALFABETIZADO – SERVENTE E VIGILANTE 

Interpretação de texto. Alfabeto (ordem alfabética, reconhecimentos de vogais e de 

consoantes). Sílaba: separação e classificação. Acentuação gráfica e tônica. Ortografia. 

Emprego de maiúsculas e minúsculas. Pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, dois pontos, travessão e vírgula). Sentido de palavras e 

expressões no texto. 

Referências Bibliográficas 

1. MANUAIS, livros e apostilas diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Técnicas agrícolas: Uso e conservação dos solos. Adubação em geral. Tipos e 

classificação de fertilizantes e corretivos. Conservação do solo. Irrigação e drenagem. 

Noções básicas de topografia. Mecanização: Máquinas e implementos agrícolas. 

Regulagem de equipamentos agrícolas. Manutenção de máquinas e implementos 

agrícolas. Mecanização da lavoura. 

Referências Bibliográficas 

1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (Do Meio Ambiente - Art. 

225).  

2. BRASIL. Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política agrícola. 
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3. BRASIL. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências; 

4. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CUIDADOR 

Estatuto da Criança e do adolescente (ECA); Desenvolvimento Humano. 

Referências Bibliográficas: 

1. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Acompanhamento do 

Crescimento e Desenvolvimento Infantil. Série Cadernos de Atenção Básica, n.11. 

Brasília, 2002. 

3. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

FISCAL SANITÁRIO 

Fiscalização de alimentos, produção e comercialização; Inspeção e fiscalização industrial 

e sanitária; Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal; boas práticas 

para fabricação e serviços de alimentação; Infrações à legislação Sanitária Federal. 

Referências Bibliográficas: 

1. Resolução – RDC nº 216, de 15 de dezembro de 2004. Dispõe sobre regulamento 

Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação; 

2. Resolução – RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de 

Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos; 

3. Portaria MS nº 1.428, de 26 de novembro de 1993. Aprova o regulamento técnico 
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para inspeção sanitária de alimento; diretrizes para o estabelecimento de Boas 

Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos; e 

regulamento técnico para o estabelecimento de padrão de identidade e qualidade 

para serviços e produtos na área de alimentos; 

4. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. Configura infrações à legislação sanitária 

federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

5. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de 

dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem 

sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. 

6. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Atribuições do cargo. Relações Humanas no trabalho. Qualidade no atendimento ao 

público interno e externo. Recepção e atendimento ao público. Elementos básicos do 

processo de comunicação. Redação Oficial: princípios, características e qualidades, 

linguagem, digitação qualitativa - normas e recomendações, formas e pronomes de 

tratamento, fechos, identificação do signatário, expressões e vocábulos latinos de uso 

frequente, elementos de ortografia e gramática, padrão ofício, fax, correio eletrônico, 

documentos. 

Referências Bibliográficas: 

1. UDESC. Manual de Atendimento ao Público; 

2. BRASIL. Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da 

República. 

3. UNESP. Relações Interpessoais e Qualidade de Vida no Trabalho. 

4. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

ELETRICISTA 

Saber interpretar um projeto de baixa tensão. Conhecer sistemas e circuitos elétricos de 

baixa tensão. Conhecer fios e cabos elétricos. Entradas e redes internas de energia 

elétrica. Materiais e equipamentos de trabalho. Conhecer e ser capaz de entender todo o 

conteúdo das seguinte Norma Regulamentadora e atualizações: NBR 5410. Eletricidade 
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básica: grandezas elétricas e magnéticas. Sistema Internacional de Unidades. Lei de 

Ohm. Circuitos elétricos – série, paralelo e misto. Magnetismo e eletromagnetismo. 

Corrente e tensão alternada e contínua. Circuitos monofásicos, trifásicos. Potência e 

energia. Medidas elétricas. Desenho Técnico: simbologia e diagramas. Interpretação de 

projetos elétricos. Máquinas elétricas: transformadores, motores de indução monofásicos 

e trifásicos. Acionamentos e controles elétricos. Equipamentos e materiais elétricos. 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Aterramento. Instalações 

elétricas de baixa tensão. Manutenção preventiva e preditiva de sistemas elétricos. Tipos 

de fornecimento e tensão. Quadro de distribuição. Disjuntores termomagnéticos. Disjuntor 

e interruptor diferencial-residual. Circuito de distribuição. Simbologia. Condutores 

elétricos. Fio terra. Planejamento da rede de eletrodutos. Cálculo da corrente elétrica em 

um circuito. Esquemas de ligação. Legislação aplicável ao cargo. Lei de acesso à 

informação. Circuitos de corrente contínua: tensão elétrica e circuito elétrico, corrente 

elétrica, potência elétrica e associação de resistores. Análise de circuitos resistivos e 

instrumentos de medição de corrente contínua. Aplicações da eletricidade: valor da 

eletricidade, gerador de corrente contínua elementar e motor de corrente contínua 

elementar. Conteúdos relacionados com as atribuições do cargo. 

Referências Bibliográficas 

1. BRASIL. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. 

2. BRASIL. Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. NR 10 – 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

3. CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais. 23. ed. 

São Paulo: Érica, 2017. 

4. Manual de Motores Elétricos (WEG). 

5. Manual Pirelli de instalações elétricas. 2. ed. São Paulo: Pini, 1999 

6. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

PEDREIRO 

Atribuições do cargo; Alvenaria; Materiais e ferramentas de trabalho; Tarefas de 

construção civil; Segurança do Trabalho; Sustentabilidade e Cidadania.  

Referências Bibliográficas: 

1. INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
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Técnico e Emprego Pedreiro de Alvenaria. Versão 1. 2012. 

2. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

SERVENTE 

Atribuições do cargo, noções sobre limpeza e higiene geral, noções sobre: limpeza e 

higiene em geral; protocolos de higienização referentes ao Covid-19, remoção de lixos e 

detritos; limpeza e conservação dos objetos de uso, equipamento e do local de trabalho; 

segurança e higiene do trabalho. Normas de Conduta Socialmente Adequadas no 

Ambiente de Trabalho. Trabalho em equipe. Trato social: regras de convivência. 

Referências Bibliográficas: 

1. UNESP. Manual de boas práticas para o serviço de limpeza. 

2. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

VIGILANTE 

Conhecimentos de guarda e vigilância; rondas e inspeções; controle de entradas e 

saídas; medidas preventivas contra sinistros e desordens. Patrulhamento preventivo. Uso 

de equipamentos e itens de segurança. Código Penal (art. 129, 136, 163-167, 312-333). 

Proteção do patrimônio público nos prédios municipais, coibir, inibir ações criminosas e 

vandalismo em estabelecimentos e praças municipais, atividade ostensiva, preventiva e 

uniformizada, ações integradas. 

Referências Bibliográficas: 

1. BRASIL. Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2006 e suas alterações/atualizações. 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da 

Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher. 

2. BRASIL. Decreto n° 2848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal, Lesão 

Corporal (Art. 129); Maustratos (Art. 136); Dos Crimes Contra o Patrimônio (Arts. 

155 a 160); Do Dano (Arts. 163 a 167); Dos Crimes Contra a Segurança dos Meios 

de Comunicação e Transporte e Outros Serviços Públicos (Arts. 260 a 266) e Dos 
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Crimes Contra a Administracao Pública (Arts. 312 a 337-A). 

3. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 

01/2023 

NOME DO CANDIDATO:  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  

CARGO:  
 

 

ETAPA 

(    ) Inscrição 
(    ) Pontuação de Títulos 
(    ) Gabarito Preliminar 
(    ) Resultado da Prova Objetiva ou Prática 

 

 
RAZÃO DO RECURSO 

EXPOSIÇÃO DETALHADA DO PEDIDO DE RECURSO: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

_____________________ 

Assinatura do candidato 
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