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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA/RS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2018 

 

EDITAL Nº 02/2018 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

 

O Município de Mampituba, representado pelo seu Prefeito Municipal Dirceu Gonçalves Selau, torna público o 
presente Edital, RETIFICANDO os itens descritos abaixo, que passam a ser como seguem e não como constaram 
no Edital de Abertura: 

 

1. Alterações do Edital 01/2018, publicado em 22 de março de 2018. 
  

1.1. Altera-se no item 1.1 Do Quadro Demonstrativo, para o cargo de Agente Visitador – PIM, o nível de 
escolaridade exigida e outros requisitos conforme Lei Municipal n° 682/2013, passando a ser como segue e não 
como constou: 
 

Cód. 
Cargo 

Escolaridade exigida 

e outros requisitos 

Vagas e/ou 
CR 

(Cadastro 
de Reserva) 

Carga 
Horária 

Semanal 
(h) 

Vencimento 
Básico 

(R$) 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

34 Agente Visitador – PIM Ensino Fundamental Completo. 01+CR 40 912,66 

 
1.1.1 Devido a alteração acima, os candidatos que efetuaram o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 90,00 
(referente ao nível Médio), e que desejarem permanecer no Processo Seletivo, terão a diferença do valor ressarcido 
(R$ 40,00) pela Prefeitura. Para isso, deverão acessar o Formulário Eletrônico – cargo de Agente Visitador PIM e 
informar os dados bancários, no período de 26 e 27/03/2018. 
 
1.1.2 Para os candidatos que efetuaram o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 90,00 e não tenham mais 
interesse em permanecer no Processo Seletivo, deverão acessar o Formulário Eletrônico – cargo de Agente 
Visitador PIM e informar os dados bancários, no período de 26 e 27/03/2018 para o ressarcimento do valor. 
 
 
1.2. Inclui-se no item 1.3.1 Da Prova Teórico-objetiva a opção de Nível Fundamental Completo no turno da Manhã, 
passando a ser como segue e não como constou:  
 

1.3.1 – DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 

Data Turno Cargos 

Data Provável 
conforme Item 1.2 

Domingo – Manhã Nível Superior, Fundamental Completo e Incompleto. 

Domingo – Tarde Nível Médio. 

 

1.3. Inclui-se no item 4. Do Valor das Inscrições, alínea “c”, o nível de escolaridade Fundamental Completo, que 
passa a ser como segue e não como constou: 

c) Nível Fundamental Completo e Incompleto: R$ 50,00. 
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1.4. Inclui-se no item 11. Dos Critérios de Desempate, no subitem 11.1.5, o nível de escolaridade Fundamental 
Completo, que passa a ser como segue e não como constou: 

 

11.1.5 Para os cargo de Nível Fundamental Completo e Incompleto: 

a) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 

b) maior pontuação na prova de Legislação; 

c) maior pontuação na prova de Matemática; 

d) maior idade. 

 

1.5. No Anexo I – Atribuições de Cargos, inclui-se o cargo de AGENTE VISITADOR – PIM no nível de escolaridade 
FUNDAMENTAL COMPLETO, e altera-se a numeração a partir deste cargo, passando a ser como segue e não 
como constou: 

3. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

3.1 AGENTE VISITADOR – PIM 

A) Descrição Sintética: Ter conhecimento, orientar famílias e manter fichas de registro no que diz respeito a 
atividades de estimulação e desenvolvimento das crianças; participar de reuniões, propor e planejar ações 
sociais, eventos, capacitações promovidas pela administração municipal ou sociedade civil. 

B) Descrição Analítica: Tem como função fundamental orientar as famílias para realizarem as atividades de 
estimulação ao desenvolvimento das crianças. Desenvolver atividades nas residências das famílias 
cadastradas no Programa. Ter amplo conhecimento da metodologia do PIM – Programa Infância Melhor; ter 
amplo conhecimento quanto ao desenvolvimento integral da criança, desde a gestação até os 5 anos de idade 
nos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social; orientar as famílias quanto ao desenvolvimento integral 
das crianças de 0 a 5 anos, com sugestões de atividades respeitando a cultura familiar; realizar atendimento 
domiciliar individual as crianças de 0 a 3 anos cadastradas no PIM; realizar ações grupais na comunidade de 
abrangência das famílias cadastradas no PIM, com as crianças de 3 a 5 anos, juntamente com seus pais e com 
grupo de gestantes; propor e participar de ações sociais e comunitárias envolvendo as famílias do PIM; 
promover e participar de ações intersetorias com outras secretaria do poder público, sociedade civil, bem como 
com outras equipes de saúde; manter fichas de registro, acompanhamento e monitoramento do 
desenvolvimento da criança atualizados; alimentar o programa informatizado do PIM; participar de reuniões 
com o GTM para orientação e planejamento; planejar atividades e colocar a apreciação do monitor ou GTM; 
participar sempre que convocado pelo GTM , ou gestor municipal de reuniões, capacitações, eventos entre 
outros promovidos pela administração municipal ou sociedade civil, buscar juntamente com o GTM parceiros 
do PIM; apoiar o programa radiofônico do PIM; fazer o planejamento mensal de suas atividades; entre outras 
tarefas correlatas. 
 
4. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

4.1 SERVENTE 

A) Descrição Sintética: Serviços de conservação, limpeza, manutenção e serviços auxiliares diversos, 
inclusive de cozinha. 

B) Descrição Analítica: Executar serviços de limpeza e manutenção de elevatórias de água e esgoto, 
dependências, mobílias, equipamentos, valas, jardins, reservatórios de água, estradas, passagens de acesso a 
reservatórios, elevatórias e adutoras; efetuar serviços de ajardinamento, capina, e roçada nas dependências 
dos próprios municipais; carregar e/ou descarregar materiais, promovendo o transporte e a armazenagem; 
comunicar a chefia imediata a falta de material necessário ao bom andamento do serviço, providenciando sua 
reposição; auxiliar nos levantamentos, nivelamentos e medições; fazer limpeza em pátios; preparar café; 
preparação de refeições; fazer serviços de copa e cozinha; efetuar a limpeza em geral em próprios municipais; 
e executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

 

1.6. No Anexo II – Quadro de Cargos, inclui-se o nível de escolaridade Fundamental Completo, passando a ser 
como segue e não como constou: 

 

 

 

http://www.fundatec.org.br/


              
   

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS                                                                
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital 

e 0800 035 2000, para interior e outros Estados. 
  

Cargo 
Componentes das Provas/ 

Caráter (*) 
N° de 

Questões 
Pontos/ 
Questão 

N° Mínimo 
de Acertos 

p/ 
Componente 

Nº 
mínimo 

de 
Pontos 
do total 

Nº 
Pontos 

do 
total 

Nível 
Fundamental 
Completo e 
Incompleto 

Língua Portuguesa (C) 

Legislação (C) 

Matemática (C) 

15 

10 

15 

2,50 

2,50 

2,50 

- 

- 

- 

50,00 100,00 

 

1.7 No Anexo VII – PROGRAMAS E REFERÊNCIAS, exclui-se os Conhecimentos Específicos do cargo de Agente 
Visitador – PIM, devido a prova para esse cargo passar a ser de Ensino Fundamental Completo.* 

 

1.8 As demais informações do Edital N° 01/2018, publicadas em 22 de março de 2018, permanecem 
inalteradas.* 

*Atualizado às 15h30min. 

Mampituba, 23 de março de 2018. 

 

Dirceu Gonçalves Selau  

Prefeito Municipal 
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