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EDITAL Nº. 189 DE 16 DE AGOSTO DE 2022 

Edital de abertura do Processo Seletivo 

Simplificado nº 041/22, para contratação 

temporária nas Funções de Auxiliar de 

Operações, Fiscal Geral, Motorista e 

Orientador/Educador Social................................... 

O Prefeito Municipal de Não-Me-Toque/RS, no uso de suas atribuições legais, e 

atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 133/2013 (Dispõe sobre o Regime Jurídico 

Único dos Servidores Públicos do Município de Não-Me-Toque) e ao Decreto nº 116/2017 

(Institui o regulamento para a realização de Processo Seletivo Simplificado no âmbito da 

Administração Pública do Município de Não-Me-Toque/RS), torna pública as informações das 

inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária nas Funções de 

Auxiliar de Operações, Fiscal Geral, Motorista e Orientador/Educador Social. 

1. DA VAGA 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital destina-se a contratação 

temporária emergencial de servidor para as seguintes funções:  

Função Total de 

vagas 

Carga horária 

semanal 

Salário  Escolaridade 

 

AUXILIAR DE OPERAÇÕES  

 

C.R. 

 

44 Horas 

 

R$ 1.452,21 

 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

(4ª série) 

FISCAL GERAL C.R. 34 Horas R$ 2.628,65 Ensino Médio 

MOTORISTA C.R. 44 Horas R$ 1.939,02 Ensino 

Fundamental 
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ORIENTADOR/EDUCADOR 

SOCIAL 

1 + C.R. 40 Horas R$ 2.030,12 Ensino Médio 

* C. R: cadastro reserva 

1.2 Descrição das atividades das Funções de Auxiliar de Operações, Fiscal Geral, Motorista e 

Orientador/Educador Social: de acordo com Anexo II. 

1.3 Os atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão publicados no 

site https://naometoque.rs.gov.br/publicacoes/editais-concurso/ e no painel de publicações 

oficiais da Prefeitura Municipal, por meio de Editais. 

1.4 Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto no art. 238 da Lei Complementar nº 

133/2013. 

1.5 O Processo Seletivo Simplificado para contrato temporário emergencial relativo  a função 

específica do item 1.1, consistirá na análise dos títulos apresentados pelos candidatos, 

conforme critérios definidos neste Edital. 

1.6 A contratação será pelo prazo determinado em Lei específica e se regerá pela Lei 

Complementar Nº 133/2013. 

1.7 Além do vencimento, o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: décimo 

terceiro salário proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um 

terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime Geral de Previdência; auxílio-

alimentação, nos termos da legislação vigente.  

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

1.9 O contratado fica subordinado à Lei Complementar nº 133/2013 e demais normas legais 

pertinentes. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Local, período e condições  

2.1.1 As inscrições deverão ser realizadas na Prefeitura Municipal, sito na Av. Alto Jacuí, 840, 

no período de 16 a 26 de agosto de 2022, no horário das 8:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 

17:00 horas, mediante comparecimento pessoal dos candidatos ou mediante procuração 

com poderes especiais para o ato, desde que apresentadas com firma reconhecida em 

https://naometoque.rs.gov.br/publicacoes/editais-concurso/
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cartório, ou dispensada esta, quando for possível confrontar a assinatura com aquela 

constante em documento de identidade do candidato (conforme art.3°, I, da Lei n°13.726, de 

08 de outubro de 2018). 

2.1.1.1Os documentos deverão ser autenticados no Setor de Recursos Humanos, no ato da 

inscrição, desde que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com as 

cópias. No caso de apresentação de documentos digitais os mesmos deverão  conter código de 

validação. 

2.1.2 Não serão aceitas inscrições e complementações documentais fora do prazo.  

2.1.3 Não serão aceitas inscrições por via postal, “fac-símile” ou correio eletrônico.  

2.1.4 Não será admitida inscrição condicional. 

2.1.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 

presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital, bem como no Decreto Municipal 

nº 116/2017. 

2.1.6 Os candidatos serão responsáveis pelas informações prestadas na ficha de inscrição 

(Anexo III), arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento.  

2.1.7 Não será cobrada taxa de inscrição.  

2.2 Requisitos para inscrição 

2.2.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, de acordo com o art. 12 da Constituição Federal, 

cujo processo de naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições;  

2.2.2 Possuir 18 (dezoito) anos completos até a data da contratação;  

2.2.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

2.2.4 Estar regularizada a situação com o serviço militar (para os candidatos do sexo 

masculino);  

2.2.5 Documentos, originais e cópias:  

a) Carteira de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

b) Título Eleitoral e comprovante da última eleição; 

c) Prova de quitação das obrigações militares (certificado de reservista), para 

candidatos do sexo masculino; 
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d) Comprovante de escolaridade, de acordo com o exigido para o cargo. 

e) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada (Anexo III) e cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no referido anexo. 

f) CNH categoria D ou E (ao cargo de Motorista). 

g) Experiência mínima de 06 (seis) meses em atividades relacionadas com crianças 

e/ou adolescentes, e/ou adultos, e/ou idosos, e/ou pessoas com deficiência, comprovada por 

documento legal fornecido por instituição/pessoa jurídica (ao cargo de Orientador/Educador 

Social). 

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Encerrado o prazo fixado para as inscrições (item 2.1) será publicado Edital no prazo de 05 

(cinco) dias, contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram inscrições deferidas e 

indeferidas. 

3.2 Os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas poderão interpor recurso escrito 

perante a Comissão, no prazo de 01 (um) dia, mediante a apresentação das razões que 

ampararem a sua irresignação.  

3.3 A Comissão analisará o recurso e publicará Edital com a Lista Final das inscrições deferidas 

no prazo de 01 (um) dia. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO (Caráter classificatório)  

4.1 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. 

4.2 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público 

ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 

4.3  Nenhum título receberá dupla valoração.  

4.4 Os títulos para valoração devem manter relação com a natureza e peculiaridades da função. 

4.5 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados, 

em uma escala de 0-100 (zero a cem) pontos, conforme os seguintes critérios: 

TÍTULOS PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE OPERAÇÕES E MOTORISTA  

Títulos 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 
Até  
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Carteira de Trabalho e/ou Declaração de 
Tempo de Serviço emitida por órgão público 
(mais de 3 meses) 

01/mês 55 4 anos e 7 meses 

Atestado de experiência profissional,  nos 
casos que não se configura relação de 
emprego(mais de 3 meses) 

01/mês 30 2 anos e 6 meses 

Cursos ou treinamentos na área de atuação 
da função (conforme descrição do cargo, 
anexo II) com carga horária mínima de 8 
horas (últimos 10 anos). 

05 15 3 títulos 

 

TÍTULOS PARA A FUNÇÃO  DE FISCAL GERAL E ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL 

Títulos 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 
Até  

Certificado ou atestado de conclusão de 
Curso superior em áreas afins. 

10 10 1 título 

Carteira de Trabalho e/ou Declaração de 
tempo de serviço emitida por órgão público 
(mais de 3 meses) 

01/mês 50 4 anos e 2 meses 

Atestado de experiência profissional, nos 
casos que não se configura relação de 
emprego (mais de 3 meses) 

01/mês 25 2 anos e 1 mês 

Cursos ou treinamentos na área de atuação 
da função (conforme descrição do cargo, 
anexo II) com carga horária mínima de 8 
horas (últimos 10 anos). 

05 15 3 títulos 

 

4.6 Após 06 (seis) dias, da publicação da lista final dos inscritos, a Comissão publicará Edital com 

o resultado preliminar de classificação.  

4.7 Da classificação preliminar dos candidatos, cabe recurso endereçado à Comissão, uma única 

vez, no prazo  de 01 (um) dia. 

4.7.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 

recursal. 
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4.7.2 Será possibilitada vista dos títulos que integram os currículos e documentos na presença 

da Comissão, permitindo-se anotações. 

4.7.3 No prazo de 02(dois) dias a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua 

decisão. 

4.7.4 Mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para 

julgamento, no prazo de 03(três) dias, cuja decisão deverá ser motivada. 

5. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

5.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 

candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

I - apresentar idade mais elevada; 

II - sorteio realizado pela comissão de execução do Processo Seletivo. 

5.1.1 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definidos pela Comissão, na presença 

dos candidatos interessados, os quais serão convocados por  meio de Edital de Divulgação da 

Classificação Preliminar. 

5.2 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes da 

publicação da lista final dos selecionados. 

6. DIVULGAÇÃO DO  RESULTADO FINAL 

6.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

homologação, no prazo de 01 (um) dia. 

6.2 Concluídas todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado, a comissão o encaminhará 

para homologação, quando então passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado, que é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 

7. DA CONVOCAÇÃO 

7.1 A convocação para contratação obedecerá a ordem de classificação final deste Processo 

Seletivo Simplificado e será por meio de Edital. 

7.2 Os candidatos serão convocados de acordo com a necessidade temporária e emergencial à 

critério da Administração. 
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7.3 Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer ao Setor de Recursos Humanos no prazo 

de 02 (dois) dias, ou será desclassificado.  

7.4 Quando convocado para exercer a função, o candidato poderá: 

I – Assinar o contrato por prazo determinado, sendo reclassificado para o final da lista de 

classificação, desde que o contrato não seja rescindido antes do prazo previsto para seu 

término, independente da motivação. 

II – Desistir, e ser excluído da lista de classificação. 

7.5 Ao ser convocado, para assinar o contrato, o candidato deverá apresentar as seguintes 

condições:  

7.5.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

7.5.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

7.5.3 Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

7.5.4 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada por exames médicos atestados pela Junta 

Médica Oficial do Município;  

7.5.5 Ter nível de escolaridade mínima exigida para a função; 

7.5.6 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município. 

7.6 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das 

condições exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se 

a ordem classificatória crescente.   

7.7 Durante o prazo de validade, o Processo Seletivo  Simplificado poderá ser revogado total ou 

parcialmente, quando houver homologação de Concursos Públicos com candidatos aprovados 

nos mesmos cargos. 

7.8 Nos casos referentes ao item anterior, a Banca de Concurso Público será utilizada como 

critério de seleção para as admissões em funções públicas temporárias. 

 7.9 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 

contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais 

candidatos classificados,  observada a ordem classificatória. 
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7.10 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, havendo ainda necessidade de 

contratações para as mesmas funções, poderão ser chamados e contratados enquanto o 

processo seletivo estiver vigente. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 

candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

8.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços e 

telefones. 

8.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver 

a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação 

local.  

8.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada.  

 

Gabinete do Prefeito do Município de Não-Me-Toque/RS, em 16 de agosto de 2022. 

 

Gilson dos Santos  

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se. 

 

Noeli Verônica Machry Santos 

Secretária Municipal de Administração e Planejamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifico que o presente Edital foi 
publicado no Quadro Mural da Prefeitura 
de 16.08.2022 à 30.08.2022 

__________________ 
                                SA 
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ANEXO I 
 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

Período de inscrições 16/08/2022 a 26/08/2022 

Publicação da lista preliminar das inscrições 
deferidas e indeferidas 

01/09/2022 

Recurso das inscrições indeferidas 02/09/2022 

Manifestação da Comissão na reconsideração e 
publicação Lista Final dos Inscritos  

05/09/2022 

Análise dos currículos e classificação 06/09/2022 a 12/09/2022 

Publicação da classificação preliminar  13/09/2022 

Recurso da classificação preliminar 14/09/2022 

Manifestação da Comissão na reconsideração e 
julgamento do recurso pelo Prefeito e aplicação dos 
critérios de desempate 

 
15/09/2022 a 19/09/2022 

Publicação da classificação final  21/09/2022  

Publicação do Edital de Homologação  21/09/2022 
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ANEXO II 
 
CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÕES 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral que compreende a força de trabalho 
que se destina a executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos, certos 
conhecimentos e habilidades elementares e trabalho braçal. 
b) Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral, transportar, arrumar e levar 
mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; 
efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos orgânicos; 
proceder à limpeza de oficinas, depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive em gabinetes 
sanitários públicos ou em próprios municipais; cuidar dos sanitários; auxiliar na execução de 
trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, na reforma e reparação de prédios e obras 
similares; auxiliar na execução de construção, calçamento e pavimentação em geral; auxiliar em 
serviços simples de jardinagem e cultivo de flores e outras plantas ornamentais, cuidar de 
árvores frutíferas ou não, aplicar inseticidas e fungicidas; proceder apreensão de animais soltos 
ou mortos em vias públicas; executar tarefas pesadas e rudimentares de carpintaria, auxiliando 
no transporte de materiais; auxiliar na execução dos serviços de pintura em próprios municipais, 
vias públicas e móveis em geral; auxiliar os mecânicos nas tarefas de manutenção preventiva, 
correlativa e de emergência em máquinas e equipamentos, reapertando engrenagens, 
desmontando equipamentos para detectar defeitos; auxiliar na montagem, instalação e 
conservação de sistema de tubulações de material metálicos ou não metálico de alta e baixa 
pressão; auxiliar na confecção, reparação e acabamento de móveis e peças de madeira; auxiliar 
nos serviços de soldagem, corte, aquecimento e chanframento em peças e partes de veículos, 
equipamentos e instalações; destroças pedras, aparando-as; realizar o carregamento e a 
retirada de entulhos, limpar e capinas as vias públicas, terrenos baldios e praças; preparar, 
adubar e semear o solo, desempenhar diversas tarefas de ajuda ao motorista, em veículos de 
transporte de carga; lavar, enxaguar, pulverizar e lubrificar veículos e máquinas; limpar interior 
de veículos; zelar pela guarda e conservação das ferramentas e materiais; lavar motores e peças 
avulsas; desinfetar veículo; abastecer veículos de água e óleo; proteger com graxa os cabos de 
baterias; observar a entrada e saída de pessoas; controlar a movimentação de veículos, fazer 
registros e anotações; atender pessoas e fornecer informações e executar tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
a) Horário: Período normal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 
b) Outros: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e 
feriados, bem como a realização dos trabalhos de limpeza antes e depois do expediente das 
repartições. Uso de uniforme e EPI 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
a) Escolaridade: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 
 
PADRÃO: 02 (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 198/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/n/nao-me-toque/lei-complementar/2017/19/198/lei-complementar-n-198-2017-cria-cargos-de-provimento-efetivo-e-altera-dispositivos-da-lei-complementar-n-712010-que-dispoe-sobre-o-plano-de-classificacao-de-cargos-e-funcoes-gratificadas-do-poder-executivo-do-municipio-de-nao-me-toque-e-da-outras-providencias
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CARGO: FISCAL GERAL  

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: exercer sob orientação, a fiscalização geral com respeito à aplicação 

da legislação ambiental, sanitária e relativa a obras e posturas públicas e particulares. 

Descrição Analítica:  

Área Ambiental: observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental 

vigente; fiscalizar as atividades e empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente 

poluidores e aqueles utilizadores de recursos naturais, pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado; investigar questões de agressão ao meio ambiente; comunicar a quem 

interessar os casos de infração que constatar; lavrar auto de infração e aplicar multas em 

decorrência da violação à legislação, normas e padrões ambientais vigentes; requisitar, aos 

entes públicos ou privados, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às 

atividades de controle, regulação e fiscalização; supervisionar a execução das atividades de 

controle, regulação e fiscalização na área ambiental; emitir pareceres sobre a fiscalização nos 

processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização na área 

ambiental; apresentar propostas de aprimoramento, adequação ou modificação dos 

procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; apresentar propostas de 

adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município;  opinar sobre 

os estudos ambientais e a documentação necessária à solicitação do licenciamento ambiental; 

emitir relatórios de vistorias atinentes à fiscalização; participar de atividades educacionais 

relativas ao meio ambiente junto a comunidade; dirigir veículos da municipalidade, para o 

cumprimento de suas atribuições específicas, mediante autorização da autoridade 

administrativa; executar outras tarefas correlatas. 

 Área Sanitária: inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados 

produtos destinados ao consumo humano 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 
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saúde dos funcionários; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, 

alimentos fornecidos aos alunos, condições de ventilação e sanitários; sugerir medidas para 

melhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias; identificar problemas e sugerir 

soluções às autoridades competentes; comunicar a quem de direito os casos de infração que 

constatar; participar do desenvolvimento de programas sanitários; participar na organização de 

comunidades e realizar atividades educativas e de saneamento; fazer inspeções rotineiras nos 

estabelecimento da área de alimentos; fazer inspeções nos estabelecimentos da área de 

serviços de saúde; fazer inspeções nos estabelecimentos da área de produtos (medicamentos, 

produtos de higiene, cosméticos, perfumes, saneantes, correlatos e matérias-primas; fazer 

inspeções nos serviços de abastecimento de água, bem como sistemas alternativos de 

abastecimento de água; fiscalizar as empresas responsáveis pelo recolhimento e destinação de 

resíduos sólidos urbanos, industriais e de saúde; fiscalizar os serviços de esgotamento sanitário; 

fiscalizar estações rodoviárias e ferroviárias; fiscalizar área com populações expostas ou sob o 

risco e exposição de solo contaminado (disposição final de resíduos industriais, áreas industriais, 

depósitos de agrotóxicos ou outros produtos perigosos, área de mineração, áreas de passivo 

ambiental e área de contaminação natural que possam ocasionar danos à saúde humana; zelar 

pela obediência à legislação sanitária; reprimir produção de alimentos e matanças clandestinas, 

adotando as medidas que se fizerem necessárias; apreender produtos que estejam à venda sem 

a necessária inspeção; vistoriar os estabelecimentos de venda de produtos; fiscalizar locais que 

prestam serviços à saúde ou manuseiem insumos relacionados a ela; lavrar termos e autos 

específicos para a execução das suas atribuições; proceder e acompanhar processos 

administrativos; instruir autorizações e licenças na respectiva área de atuação; dirigir veículos 

da municipalidade mediante autorização da autoridade administrativa; executar atividades para 

cumprir convênios de outros órgãos;   

Área de Obras e Posturas: Verificar e orientar o cumprimento das normas urbanísticas; 

fiscalizar e acompanhar o andamento das construções aprovadas pelo Município, a fim de 

constatar a sua conformidade com os projetos aprovados; fiscalizar e embargar as obras 

iniciadas sem a aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas; verificar 
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denúncias e notificar os responsáveis pelas construções clandestinas, aplicando as medidas 

administrativas cabíveis; comunicar à autoridade competente sobre as irregularidades 

encontradas nas obras fiscalizadas; prestar informações em requerimento sobre construções, 

reformas e demolições de prédios; fiscalizar instalações d’água e esgoto em prédios novos; 

fiscalizar serviços de ampliação e reformas nas redes de d’água e esgoto; embargar a execução 

de instalações que estejam em desacordo com as exigências legais; supervisionar tarefas 

rotineiras nas obras inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 

conservação das paredes, portas, telhados para opinar nos procedimentos de concessão de 

“habite-se”; acompanhar os arquitetos e engenheiros do Município nas inspeções e vistorias 

realizadas na sua circunscrição; verificar e orientar o cumprimento das normas de postura 

municipais; lavrar termos e autos de infração nas questões relativas as suas atribuições; 

fiscalizar a regularidade dos licenciamento das atividades comerciais, industriais e de prestação 

de serviços; fiscalizar as licenças de ambulantes e suspender o exercício da atividade sem a 

documentação exigida; prestar informações dentro da respectiva área de atuação; dirigir 

veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições, mediante autorização da 

autoridade administrativa; realizar outras tarefas correlatas e afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: período normal de 34 horas semanais; 

Outras: o exercício do cargo exige atividade externa, em horário noturno e final de semana, em 

estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do poder fiscal e de polícia administrativa. Uso 

de uniforme e EPI; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Escolaridade: Ensino Médio completo; 

PADRÃO: 10  
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CARGO: MOTORISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: dirigir e conservar automóveis, caminhões e outros veículos automotores 

do município. 

b) Descrição Analítica: dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte 

de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou ao local determinado, quando 

concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer 

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

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

abastecimento de água; comunicar, ao recolher o veículo, qualquer defeito por ventura 

existente; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 

indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; fazer reparos de 

emergência; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibragem de 

pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a enfermos, conduzindo caixa de 

medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; dar plantão diurno e noturno quando 

necessário; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, domingos e 

feriados. Uso de uniforme e EPI 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 

b) Habilitação Funcional: Carteira Nacional de Habilitação categoria "D" ou "E"; 

c) Outros: Certidão Negativa de Regularização da CNH no Detran. 
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CARGO: ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL 

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Padrão: 07 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: o cargo prevê: elaborar, desenvolver, executar e participar de atividades 

socioeducativas de recreação, lazer, artísticas e culturais voltadas ao atendimento de crianças, 

adolescentes, adultos, pessoas com deficiência e idosos, em situação de vulnerabilidade social, 

visando à proteção integral e a inclusão social dos usuários nas políticas públicas do Município, 

atendidos pelos Serviços da Política da Assistência Social em todas as suas unidades; conforme 

dispõe a Resolução do CNAS nº 09/2014 e alterações posteriores. 

b) Descrição Analítica: planejar, organizar, desenvolver atividades individuais e oficinas coletivas 

nas unidades de Assistência Social (SMAS, CRAS, CREAS, Abrigo Institucional) e/ou na 

comunidade, voltadas a atividades socioeducativas, entretenimento, integração e ao 

desenvolvimento pessoal e social; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução 

das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades de 

Assistência Social e/ou na comunidade; participar das reuniões sistemáticas de equipe para o 

planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; 

acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários por meio de instrumentais específicos, como 

listas de frequência, atas, sistemas eletrônicos próprios, entre outros; operar equipamentos de 

informática e alimentar sistemas de informação, sempre que for designado; apoiar no processo 

de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o 

enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das 

ações das Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e distribuição de materiais de 

divulgação das ações; atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 

realizar abordagens externas e buscas territoriais de participantes dos programas sociais; apoiar 

na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades dos 

programas sociais; apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando 
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a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o 

preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar. Fazer o 

acompanhamento dos usuários dos serviços no transporte assistindo a entrada, saída e ainda 

durante o percurso mantendo a ordem interna; zelar pela disciplina e organização dos espaços 

internos e externos da Assistência Social; colaborar nos trabalhos de assistência aos usuários; e 

em casos de emergência, como acidentes ou moléstias repentinas, comunicar imediatamente 

seu superior; mediar conflitos entre os usuários e comunicar ao superior, os atos relacionados à 

quebra da disciplina ou qualquer anormalidade verificada nos grupos de usuários; receber e 

transmitir recados; executar outras tarefas semelhantes ou correlatas ao desenvolvimento do 

trabalho; desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos 

familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 

vivenciadas; manter-se atualizado em sua área de atuação e participar de cursos de capacitação 

oferecidos pela Administração; participar de eventos, reuniões e demais encontros de trabalho, 

sempre que convidado ou convocado; manter sigilo profissional e os princípios de ética nos 

relacionamentos com usuários da Assistência Social; participar de atividades de organização 

social e comunitária; executar outras tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

b) Outros: Uso de uniforme e EPI 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima: 18 anos completos 

b) Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo 

c) Experiência mínima de 06 (seis) meses em atividades relacionadas com crianças e/ou 

adolescentes, e/ou adultos, e/ou idosos, e/ou pessoas com deficiência, comprovada por 

documento legal fornecido por instituição/pessoa jurídica. 

d) Cargo sujeito a atividades em sábados, domingos e feriados, inclusive à noite. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 219/2019). 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/n/nao-me-toque/lei-complementar/2019/21/219/lei-complementar-n-219-2019-cria-o-cargo-publico-de-provimento-efetivo-de-orientador-educador-social
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO / CURRÍCULO 

Cargo: ______________________________   

1. DADOS PESSOAIS 

Nome completo: ________________________________________________________ 

Pai: __________________________________________________________________ 

Mãe: _________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _________________________ Naturalidade: _____________________ 

Data de Nascimento:___/___/____ Estado Civil: _______________________________ 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

RG:___________________Órgão Expedidor:_____Data de Expedição: ____/___/____ 

CPF:____________________Número do certificado de reservista_________________ 

Título de Eleitor ___________________________ Zona:__________Seção: _________ 

Endereço Residencial: ____________________________________________ nº _____ 

Complemento:___________________Bairro:__________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Telefone residencial: _____________________ Celular: _________________________ 

Outro endereço e telefone para contato ou recado: 

___________________________________________________________________ 

3. ESCOLARIDADE (conforme exigência do cargo) 

Curso: (  ) Ensino Fundamental              (  )Ensino Médio      (  ) Ensino Superior 

Instituição de ensino: 
__________________________________________________________________ 
 

Ano de conclusão: ________ 

                                            __________________________ 

          Assinatura do candidato 


