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MUNICIPIO DE SANTA ROSA/RS 

PODER EXECUTIVO 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 

LOTE 02 – MAGISTÉRIO E QUADRO GERAL 
 

EDITAL Nº 02/2018 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 
 

Alcides Vicini, Prefeito do Município de Santa Rosa, torna público o presente Edital Retificativo, informando o que 
segue: 
 

1. Altera-se o nome do cargo 19 do Edital de Abertura e dos PROGRAMAS conforme segue: 
 

Onde se lê: Técnico de Equipamentos de Sonorização; 

Leia-se: Técnico em Equipamentos de Sonorização e Iluminação. 

 

2. Altera-se o item 1.3 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, conforme segue: 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos 28/08/2018 

Período de Recursos – Homologação das Inscrições 29 a 31/08/2018 

As demais datas permanecem inalteradas. 

 

3. Inclui-se no Anexo I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS, as atribuições dos cargos de Operador de Máquinas 
Pesadas e Auxiliar de Oficina Mecânica, conforme segue: 
 

3. NÍVEL MÉDIO 

Operador de Máquinas Pesadas 

Descrição sintética: operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que 
servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho, lixo, entulhos e similares. 

Atribuições típicas:  

- operar motoniveladoras, carregadeiras, rolo compactador, vibroacabadoras, pá mecânica, tratores e outros para 
execução de serviços de abertura e limpeza de valas e córregos, escavações, terraplenagem, nivelamento de solo, 
pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de materiais, entre outros; 

- responsabilizar-se pela manutenção preventiva, vistoriando as condições de funcionamento da máquina, antes de 
sua utilização, principalmente pneus, radiador, bateria, óleos, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 
combustível e outros itens necessários para o seu funcionamento; 

- respeitar as normas de trânsito; 

- manter a máquina limpa, interna e externamente e levando-a à manutenção quando necessária; 

- responsabilizar-se pelos acessórios, equipamentos de segurança e equipamentos obrigatórios da máquina, quando 
da entrega à chefia imediata; 

- manter atualizada a planilha de dados sobre a máquina relativamente à troca de óleos, revisão, manutenção 
preventiva e outros; 

- fazer o relatório mensal sobre a máquina, entregando-o à chefia imediata; 

- zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a 
fim de garantir sua correta execução; 

- conhecer as instruções do fabricante da máquina para sua utilização e manutenção, a fim de evitar danos; 
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- responsabilizar-se pelas medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a 
fim de evitar possíveis acidentes; 

- efetuar pequenos reparos de urgência, 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; 

- usar os equipamentos de segurança fornecidos pela administração; 

- em caso de acidente comunicar a chefia imediata, auxiliando no levantamento policial, antes de promover o 
deslocamento da máquina do local; 

- executar outras atribuições afins. 

4. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Auxiliar de Oficina Mecânica  

Descrição sintética: executar tarefas auxiliares relativas a conserto, regulagem, lubrificação e limpeza de veículos, 
máquinas pesadas e demais equipamentos eletromecânicos. 

Atribuições típicas:  

- auxiliar na revisão e conserto de sistemas mecânico e elétrico de veículos, máquinas pesadas, bombas e aparelhos 
eletromecânicos de acordo com orientação recebida; 

- substituir peças e componentes avariados de carros, caminhões e máquinas pesadas, segundo instruções 
recebidas; 

- auxiliar nos trabalhos de chapeamento de carrocerias de máquinas e veículos; 

- realizar a montagem, desmontagem e conserto de pneus; 

- verificar o nível e a viscosidade do óleo de cárter, caixa de mudanças, diferencial e demais reservatórios de óleo 
para efetuar a complementação ou troca, se necessária; 

- lavar veículos e máquinas pesadas pertencentes do município, interna e externamente, utilizando os produtos 
apropriados, bem como dar-lhes polimento utilizando produtos específicos; 

- limpar, conforme as normas técnicas, os filtros que protegem os diferentes sistemas do motor, após retirá-los com 
auxílio de ferramentas apropriadas; 

- lubrificar peças do motor, ferragens de carrocerias, articulações dos sistemas de direção, do freio e outros 
elementos aplicando o óleo adequado, a fim de zelar pela manutenção e conservação do equipamento; 

- limpar o local de trabalho e guardar as ferramentas em locais predeterminados; 

- zelar pela conservação dos equipamentos utilizados no trabalho, comunicando à chefia imediata qualquer 
irregularidade verificada; 

- executar outras atribuições afins. 

 

Santa Rosa, 31 de julho de 2018. 

 

Alcides Vicini 

Prefeito  
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