ERRATA Nº 0003/2022 DO EDITAL Nº 0001/2022 - PROCESSO SELETIVO –
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
CONTROLE URBANO

A COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA N° 05, DE 11 DE OUTUBRO DE
2022, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO, VISANDO A SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR
NESTA SECRETARIA, SEGUINDO A SUGESTÃO E SOCILITAÇÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM A
FINALIDADE DE MAIOR CLAREZA DO EDITAL N° 001, PUBLICA A
SEGUINTE ERRATA:
ERRATA:
NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 16
LÊ-SE:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
21 - AMPLA CONCORRÊNCIA
01 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

TOTAL DE VAGAS:

22

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Zelar pela limpeza das áreas internas;
b) Varrer, raspar e encerar assoalhos;
c) Lavar ladrilhos, azulejos, pisos,vidraças e vasilhames;
d) Manter a higiene das instalações sanitárias;
e) Limpar as salas antes doinício do expediente;
f) Zelar pela boa ordem e limpeza do material de trabalho;
g) Limpeza da cozinha, equipamentos e utensílios;
h) Limpeza de piso e mobiliário, reposição de material de higiene;
i) Lavagem de louça e arrumação da cozinha;
j) Organizar e manter estoque dos gêneros;
k) Preparar alimentos e arrumar bandejas e mesas;
l) Atender o público interno servindo e distribuindo alimentos e bebidas;
m) Recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo a limpeza, higienização
conservação da copa e da cozinha;
n) Desempenhar outras atividades correlatas à função ou definidas em regulamento.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade
conforme exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
20 - AMPLA CONCORRÊNCIA
02- PESSOA COM DEFICIÊNCIA

TOTAL DE VAGAS:

22

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Zelar pela limpeza das áreas internas;
b) Varrer, raspar e encerar assoalhos;
c) Lavar ladrilhos, azulejos, pisos,vidraças e vasilhames;
d) Manter a higiene das instalações sanitárias;
e) Limpar as salas antes doinício do expediente;
f) Zelar pela boa ordem e limpeza do material de trabalho;
g) Limpeza da cozinha, equipamentos e utensílios;
h) Limpeza de piso e mobiliário, reposição de material de higiene;
i) Lavagem de louça e arrumação da cozinha;
j) Organizar e manter estoque dos gêneros;
k) Preparar alimentos e arrumar bandejas e mesas;
l) Atender o público interno servindo e distribuindo alimentos e bebidas;
m) Recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo a limpeza, higienização
conservação da copa e da cozinha;
n) Desempenhar outras atividades correlatas à função ou definidas em regulamento.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade
conforme exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 17
LÊ-SE:
CARGO: AUXILIAR DE ENGENHARIA
TOTAL DE VAGAS:

04

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.500,00

REQUISITO BÁSICO:

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES OU
ESTAR CURSANDO GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA
CIVIL
(MÍNIMO
3º
PERÍODO);

► ATRIBUIÇÕES:
a) Realizar o acompanhamento de obras, medições, controle de materiais, mão-de-obra e
empreiteiros;
b) Elaborar os relatórios topográficos descritivos e levantamento de dados;
c) Auxiliar na elaboração de projetos de engenharia;
d) Garantir o cumprimento das normas de segurança, fornecendo e exigindo das equipes o
uso de equipamentos de proteção individual e coletiva;
e) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: AUXILIAR DE ENGENHARIA
TOTAL DE VAGAS: 04

03- AMPLA CONCORRENCIA
01-PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.500,00

REQUISITO BÁSICO:

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES OU
ESTAR CURSANDO GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA CIVIL (MÍNIMO 3º
PERÍODO);

► ATRIBUIÇÕES:
a) Realizar o acompanhamento de obras, medições, controle de materiais, mãode-obra e empreiteiros;
b) Elaborar os relatórios topográficos descritivos e levantamento de dados;
c) Auxiliar na elaboração de projetos de engenharia;
d) Garantir o cumprimento das normas de segurança, fornecendo e exigindo das equipes o
uso de equipamentos de proteção individual e coletiva;
e) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 19
LÊ-SE:
CARGO: ARQUITETO (A)
TOTAL DE VAGAS:

04

REMUNERAÇÃO:

R$ 4.000,00
CURSO
SUPERIOR
ARQUITETURA;

REQUISITO BÁSICO:

COMPLETO

EM

REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO DA
CLASSE.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Desenvolver atividades de nível superior no campo da Arquitetura, elaborando,
analisando e acompanhando projetos, realizando perícias técnicas e emitindo pareceres;
b) Rever projetos de edificações elaborados por particulares habilitados, para garantir o
cumprimento às normas técnicas de arquitetura e da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas;
c) Verificar o desenvolvimento e apresentação definitiva dos trabalhos de desenhistas
relacionados com a sua atividade;
d) Realizar perícias, emitir pareceres - laudos técnicos, liberação de Habite-se e Alvarás de
Construção, e prestar quaisquer outros tipos de informação de acordo com as solicitações;
e) O ocupante da função executa tarefas variadas e com padrões de especialização. Exige
iniciativa e discernimento para tomar decisões sobre os projetos, avaliar situações
repentinas e recomendar as ações adequadas;
f) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: ARQUITETO (A)
TOTAL DE VAGAS: 04

03- AMPLA CONCORRENCIA
01-PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 4.000,00

REQUISITO BÁSICO:

CURSO
SUPERIOR
COMPLETO
EM
ARQUITETURA; REGISTRO NO RESPECTIVO
CONSELHO DA CLASSE.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Desenvolver atividades de nível superior no campo da Arquitetura, elaborando,
analisando e acompanhando projetos, realizando perícias técnicas e emitindo
pareceres;
b) Rever projetos de edificações elaborados por particulares habilitados, para garantir o
cumprimento às normas técnicas de arquitetura e da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas;
c) Verificar o desenvolvimento e apresentação definitiva dos trabalhos de desenhistas
relacionados com a sua atividade;
d) Realizar perícias, emitir pareceres - laudos técnicos, liberação de Habite-se e Alvarás de
Construção, e prestar quaisquer outros tipos de informação de acordo com as solicitações;
e) O ocupante da função executa tarefas variadas e com padrões de especialização. Exige
iniciativa e discernimento para tomar decisões sobre os projetos, avaliar situações
repentinas e recomendar as ações adequadas;
f) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 20
LÊ-SE:
CARGO: AGENTE DE LIMPEZA DE CANAIS
TOTAL DE VAGAS:

05

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Auxiliar e/ou executar, sob orientação, serviços operacionais de manutenção e
prolongamento de redes e ligações de água e esgoto, abertura, fechamento e compactação
de valas, serviços braçais de recomposição e pavimentação de passeio, abertura de covas
e picadas, capinar, manobrar em redes de distribuição;
b) Desentupir e limpar redes de coleta de esgoto e poços de visita e luminares, limpar áreas
internas e externas;
c) Receber, transportar e encaminhar bens patrimoniais, equipamentos e móveis entre
unidades;
d) Desobstruir e recompor as faixas de servidão auditoras;
e) Auxiliar nos serviços de operação das estações de tratamento de água e esgoto,
preparando leitos de secagem para descartes de lodo, auxiliando nas coletas de amostras
de água de esgoto;
f) Executar a preparação, abertura e fechamento de canais.
g) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: AGENTE DE LIMPEZA DE CANAIS
TOTAL DE VAGAS: 05

04- AMPLA CONCORRENCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Auxiliar e/ou executar, sob orientação, serviços operacionais de manutenção e
prolongamento de redes e ligações de água e esgoto, abertura, fechamento e
compactação de valas, serviços braçais de recomposição e pavimentação de
passeio, abertura de covas e picadas, capinar, manobrar em redes de
distribuição;
b) Desentupir e limpar redes de coleta de esgoto e poços de visita e luminares, limpar áreas
internas e externas;
c) Receber, transportar e encaminhar bens patrimoniais, equipamentos e móveis entre
unidades;
d) Desobstruir e recompor as faixas de servidão auditoras;
e) Auxiliar nos serviços de operação das estações de tratamento de água e esgoto,
preparando leitos de secagem para descartes de lodo, auxiliando nas coletas de amostras
de água de esgoto;
f) Executar a preparação, abertura e fechamento de canais.
g) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 21
LÊ-SE:
CARGO: AUXILIAR DE SANEAMENTO
TOTAL DE VAGAS:

07

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Manutenção das redes de drenagem e esgoto das vias e prédios públicos;
b) Pequenos consertos no pavimento das vias públicas;
c) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: AUXILIAR DE SANEAMENTO
TOTAL DE VAGAS: 07

06- AMPLA CONCORRENCIA
01- PESSOA COM DEFICIÊNCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Manutenção das redes de drenagem e esgoto das vias e prédios públicos;
b) Pequenos consertos no pavimento das vias públicas;
c) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 23
LÊ-SE:
CARGO: COVEIRO (A)
TOTAL DE VAGAS:

11

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a
lápide e limpando o interior das covas já existentes;
b) Carregar e colocar o caixão na cova aberta;
c) Manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na
sepultura;
d) Fechar a sepultura, recobrindo-a de terra ou cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a
inviolabilidade do túmulo;
e) Manter a limpeza e conservação de jazigos e covas;
f) Realizar exumação dos cadáveres;
g) Realizar, em alguns casos, a cremação do cadáver;
h) Zelar pela conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho.
i) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses,
consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme exigidos
no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: COVEIRO (A)
TOTAL DE VAGAS: 11

10- AMPLA CONCORRÊNCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou
retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes;
b) Carregar e colocar o caixão na cova aberta;
c) Manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na
sepultura;
d) Fechar a sepultura, recobrindo-a de terra ou cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a
inviolabilidade do túmulo;
e) Manter a limpeza e conservação de jazigos e covas;
f) Realizar exumação dos cadáveres;
g) Realizar, em alguns casos, a cremação do cadáver;
h) Zelar pela conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho.
i) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses,
consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme exigidos
no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 24
LÊ-SE:
CARGO: ELETRICISTA
TOTAL DE VAGAS:

03

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO
COMPLETO
E
CURSO
DE
QUALIFICAÇÃO EM ELETRICISTA.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Planejar serviços elétricos. Realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão;
b) Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares nos prédios públicos;
c) Pequenos consertos nas vias e espaços públicos;
d) Instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários, palcos e outras instalações
provisórias nas ruas em época de festas;
e) Executar serviços de instalações e reparos de circuitos elétricos, fixar quadros de
distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros, seguindo
plantas, esquemas e croquis;
f) Zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho.
g) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses,
consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme exigidos
no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: ELETRICISTA
TOTAL DE VAGAS: 03

02- AMPLA CONCORRENCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO
COMPLETO
E
CURSO
DE
QUALIFICAÇÃO EM ELETRICISTA.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Planejar serviços elétricos. Realizar instalação de distribuição de alta e baixa
tensão;
b) Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares nos prédios públicos;
c) Pequenos consertos nas vias e espaços públicos;
d) Instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários, palcos e outras instalações
provisórias nas ruas em época de festas;
e) Executar serviços de instalações e reparos de circuitos elétricos, fixar quadros de
distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros, seguindo
plantas, esquemas e croquis;
f) Zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho.
g) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses,
consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme exigidos
no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 25
LÊ-SE:
CARGO: ENGENHEIRO (A) CIVIL
TOTAL DE VAGAS:

03

REMUNERAÇÃO:

R$ 4.000,00
CURSO
SUPERIOR
ENGENHARIA CIVIL;

REQUISITO BÁSICO:

COMPLETO

EM

REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO DA
CLASSE.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e
agropecuária;
b) Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
c) Ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
d) Fiscalização de obras e serviços técnicos;
e) Direção de obras e serviços técnicos;
f) Execução de obras e serviços técnicos;
g) Produção técnica especializada, industrial ou agropecuária;
h) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: ENGENHEIRO (A) CIVIL
TOTAL DE VAGAS: 03

02- AMPLA CONCORRENCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 4.000,00
CURSO
SUPERIOR
ENGENHARIA CIVIL;

REQUISITO BÁSICO:

COMPLETO

EM

REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO DA
CLASSE.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção
industrial e agropecuária;
b) Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
c) Ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
d) Fiscalização de obras e serviços técnicos;
e) Direção de obras e serviços técnicos;
f) Execução de obras e serviços técnicos;
g) Produção técnica especializada, industrial ou agropecuária;
h) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 29
LÊ-SE:
CARGO: FISCAL DE OBRAS
TOTAL DE VAGAS:

09

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.500,00
ENSINO MÉDIO COMPLETO. HABILITADO NA
CATEGORIA "A OU AB";

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, RECONHECIDP
PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTE.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Executar trabalho de inspeção, de responsabilidade, sob orientação, fiscalização e
controle;
b) Fiscalizar obras, bem como, fiscalizar atividades urbanas e outras, visando organizar o
exercício dos direitos individuais e coletivos para o bem estar geral, obedecendo à
legislação em vigor;
c) Realizar atividades correlatas de escritório, inclusive de informática e obedecer às normas
administrativas;
d) Vistoriar a execução de obras particulares, verificando o licenciamento e a conformidade
da execução com o projeto aprovado;
e) Vistoriar obras para efeito de concessão de "habite-se";
f) Acompanhar arquitetos e engenheiros, inspecionando in loco as obras particulares;
g) Apurar denúncias registradas, orientar o público quanto às normas municipais de
edificações, autos de inflação e embargo, de acordo com as normas estabelecidas;
h) Orientar os servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da classe;
i) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: FISCAL DE OBRAS
TOTAL DE VAGAS: 09

08- AMPLA CONCORRÊNCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.500,00

ENSINO MÉDIO COMPLETO. HABILITADO NA
CATEGORIA "A ou AB";
REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, RECONHECIDP
PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTE.

► ATRIBUIÇÕES:
j) Executar trabalho de inspeção, de responsabilidade, sob orientação, fiscalização e
controle;
k) Fiscalizar obras, bem como, fiscalizar atividades urbanas e outras, visando organizar o
exercício dos direitos individuais e coletivos para o bem estar geral, obedecendo à
legislação em vigor;
l) Realizar atividades correlatas de escritório, inclusive de informática e obedecer às normas
administrativas;
m) Vistoriar a execução de obras particulares, verificando o licenciamento e a conformidade
da execução com o projeto aprovado;
n) Vistoriar obras para efeito de concessão de "habite-se";
o) Acompanhar arquitetos e engenheiros, inspecionando in loco as obras particulares;
p) Apurar denúncias registradas, orientar o público quanto às normas municipais de
edificações, autos de inflação e embargo, de acordo com as normas estabelecidas;
q) Orientar os servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da classe;
r) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 31
LÊ-SE:
CARGO: MOTORISTA CATEGORIAS D / E
TOTAL DE VAGAS:

04

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO COMPLETO

REQUISITO BÁSICO:

HABILITAÇÃO NAS CATEGORIAS “D”
OU “E”

► ATRIBUIÇÕES:
a) Conduzir veículos conforme CTB – Código de Transito Brasileiro;
b) Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas;
c) Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia,
comunicando qualquer defeito porventura existente;
d) Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;
e) Fazer reparos de emergência;
f) Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;
g) Encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes que lhe forem
confiadas;
h) Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo;
i) Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e
indicadores de direção;
j) Providenciar a lubrificação quando indicada;
k) Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos
pneus;
l) Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de
medicamentos, tubos de exigêncio e macas;
m) Operar rádio transceptor;
n) Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento;
o) Tratar passageiros com respeito;
p) Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo;
q) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:

CARGO: MOTORISTA CATEGORIAS D / E
TOTAL DE VAGAS: 04
REMUNERAÇÃO:

03-AMPLA CONCORRENCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA
R$ 1.212,00
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO COMPLETO

REQUISITO BÁSICO:

HABILITAÇÃO NAS CATEGORIAS “D”
OU “E”

► ATRIBUIÇÕES:

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

a) Conduzir veículos conforme CTB – Código de Transito Brasileiro;
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas;
Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia,
comunicando qualquer defeito porventura existente;
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 da entrega de correspondência ou de pacotes que lhe forem
confiadas;
Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo;
Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e
indicadores de direção;
Providenciar a lubrificação quando indicada;
Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos
pneus;
Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de
medicamentos, tubos de exigêncio e macas;
Operar rádio transceptor;
Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento;
Tratar passageiros com respeito;
Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo;
Desempenhar outras atividades correlatas à função.

► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 32
LÊ-SE:
CARGO: OPERADOR (A) DE MÁQUINAS PESADAS
TOTAL DE VAGAS:

05

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.800,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COMPLETO, HABILITAÇÃO
ADEQUADA PARA A CATEGORIA D, ASSIM
COMO,
CURSO
ESPECÍFICO
PARA
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Operar máquinas rodoviárias, moto niveladoras, retroescavadeiras, pá carregadeiras;
b) Efetuar serviços de pavimentação, proceder escavação e transporte de terra, trabalhar na
compactação de aterros e serviços semelhantes;
c) Zelar pelo bom funcionamento das máquinas em seu poder;
d) Dirigir outros veículos automotores quando necessário;
e) Efetuar inspeção em equipamentos rodoviários, verificando suas condições de uso e
tomando as providências necessárias à sua manutenção
f) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: OPERADOR (A) DE MÁQUINAS PESADAS
TOTAL DE VAGAS: 05

04-AMPLA CONCORRENCIA
03-PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.800,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COMPLETO, HABILITAÇÃO
ADEQUADA PARA A CATEGORIA D, ASSIM
COMO,
CURSO
ESPECÍFICO
PARA
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Operar máquinas rodoviárias, moto niveladoras, retroescavadeiras, pá
carregadeiras;
b) Efetuar serviços de pavimentação, proceder escavação e transporte de terra, trabalhar na
compactação de aterros e serviços semelhantes;
c) Zelar pelo bom funcionamento das máquinas em seu poder;
d) Dirigir outros veículos automotores quando necessário;
e) Efetuar inspeção em equipamentos rodoviários, verificando suas condições de uso e
tomando as providências necessárias à sua manutenção
f) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 33
LÊ-SE:
CARGO: PINTOR (A)
TOTAL DE VAGAS:

02

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I

► ATRIBUIÇÕES:
a) Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas e calcular quantidade de materiais para
pintura;
b) Identificar, preparar e aplicar tintas em superfícies, dar polimento e retocar superfícies
pintadas;
c) Secar superfícies e reparar equipamentos de pintura.
d) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA-SE:

CARGO: PINTOR (A)
TOTAL DE VAGAS: 02

01- AMPLA CONCORRENCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I

► ATRIBUIÇÕES:
a) Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas e calcular quantidade de
materiais para pintura;
b) Identificar, preparar e aplicar tintas em superfícies, dar polimento e retocar superfícies
pintadas;
c) Secar superfícies e reparar equipamentos de pintura.
d) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 34
LÊ-SE:
CARGO: PODADOR (A)
TOTAL DE VAGAS:

08

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I

► ATRIBUIÇÕES:
a) Poda e manutenção das árvores das áreas verdes, praças, jardins e parques;
b) Poda de desimpedimento da sinalização de trânsito em função da visibilidade, bem como
a desobstrução das redes de energia elétrica, telefonia, cabos e placas de sinalização;
c) Retirada de ramos para abrir espaços para a luminosidade, passagem de transeuntes e
veículos;
d) Retirar ou serrar galhos quebrados, secos ou mortos;
e) Roçar áreas próximas às ruas e praças públicas dentre outras julgadas necessárias;
f) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA SE:
CARGO: PODADOR (A)
TOTAL DE VAGAS: 08

07- AMPLA CONCORRÊNCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I

► ATRIBUIÇÕES:
g) Poda e manutenção das árvores das áreas verdes, praças, jardins e parques;
h) Poda de desimpedimento da sinalização de trânsito em função da visibilidade, bem como
a desobstrução das redes de energia elétrica, telefonia, cabos e placas de sinalização;
i) Retirada de ramos para abrir espaços para a luminosidade, passagem de transeuntes e
veículos;
j) Retirar ou serrar galhos quebrados, secos ou mortos;
k) Roçar áreas próximas às ruas e praças públicas dentre outras julgadas necessárias;
l) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

NO TÍTULO DO EDITAL Nº 001/2022, NO ANEXO I- DOS CARGOS, NA
PAGINA 35
LÊ-SE:

CARGO: VIGILANTE
TOTAL DE VAGAS:

02

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COMPLETO.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Zelar pela segurança do patrimônio público ao qual foi designado, executando rondas nas
dependências do mesmo, áreas e vias de acesso adjacentes, identificando qualquer
movimento suspeito e tomando as medidas cabíveis, inspecionando as dependências, para
evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;
b) Controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando, encaminhando aos lugares
desejados;
c) Examinar portas, janelas, portões e assegurar que estão devidamente fechados;
d) Cuidar da segurança de funcionários, moradores e visitantes;
e) Dar auxílio operacional as rondas internas e proteção dos postos de serviço.
f) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.

LEIA-SE:

CARGO: VIGILANTE
TOTAL DE VAGAS: 02

01- AMPLA CONCORRENCIA
01- PESSOA COM DEFICIENCIA

REMUNERAÇÃO:

R$ 1.212,00

REQUISITO BÁSICO:

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COMPLETO.

► ATRIBUIÇÕES:
a) Zelar pela segurança do patrimônio público ao qual foi designado, executando
rondas nas dependências do mesmo, áreas e vias de acesso adjacentes,
identificando qualquer movimento suspeito e tomando as medidas cabíveis,
inspecionando as dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de
pessoas estranhas e outras anormalidades;
b) Controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando, encaminhando aos lugares
desejados;
c) Examinar portas, janelas, portões e assegurar que estão devidamente fechados;
d) Cuidar da segurança de funcionários, moradores e visitantes;
e) Dar auxílio operacional as rondas internas e proteção dos postos de serviço.
f) Desempenhar outras atividades correlatas à função.
► EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter experiência mínima comprovada de 06 (seis)
meses, consoante com as atribuições acima citadas e demais atestados de capacidade conforme
exigidos no Edital.
► CARGA HORÁRIA: A jornada de trabalho dos contratos será de 40 (quarenta) horas
semanais.
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