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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA 
 

EDITAL Nº 02/2018 – ADENDO AO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018  

 

O Município de Rondinha, representado pelo seu Prefeito sr. Ezequiel Pasquetti, por este Edital, torna público 
o presente Adendo, nos termos abaixo, e comunica o que segue: 

 
 

1. Inclui-se no item 1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO os cargos conforme abaixo: 

 
1.1. CARGOS PÚBLICOS 

Cód. Cargo 
Escolaridade exigida 

e outros requisitos 

Vagas e/ou 
CR 

(Cadastro 
de 

Reserva) 

Carga 
Horária 

Semanal (h) 

Vencimento 
Básico 

(R$) 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

12 Professor de Letras 

Ensino Superior Completo 
licenciatura em Letras com 
habilitação para língua estrangeira 
Inglês.  

01 24 1.753,11 

13 Psicólogo II 
Ensino Superior em Psicologia e 
registro no respectivo conselho. 

02 20 2.007,54 

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO 

14 Tesoureiro 

Ensino Superior em andamento 
em Ciências Contábeis ou Gestão 
Pública ou Administração ou 
Economia. 

01 40 2.341,26 

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO 

15 Técnico em Enfermagem 
Curso Técnico em Enfermagem 
Completo e registro no Respectivo 
Conselho de Classe. 

02 + CR 40 1.506,96 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

16 Auxiliar Docente Ensino Médio Completo. 10 + CR 25 1.084,59 

17 Vigilante Sanitário Ensino Médio Completo. 01 40 1.856,32 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

18 Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental Incompleto. 04 + CR 40 938,59* 

19 Motorista  

Ensino Fundamental Incompleto, a 
partir da 4ª série, e Carteira 
Nacional de Habilitação categoria 
“D”. 

04 + CR 44 1.188,88 

http://www.fundatec.org.br/
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20 Operador de Máquinas 

Ensino Fundamental Incompleto, a 
partir da 4ª série e Carteira 
Nacional de Habilitação categoria 
“C”. 

05 + CR 44 1.439,17 

ALFABETIZADO 

21 Operário Alfabetizado. 07 + CR 44 855,16* 

 
 

1.1.2 EMPREGOS PÚBLICOS  

Cód. Emprego 
Escolaridade exigida 

e outros requisitos 

Vagas e/ou 
CR 

(Cadastro 
de 

Reserva) 

Carga 
Horária 

Semanal (h) 

Vencimento 
Básico 

(R$) 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

22 
Agente Comunitário de 
Saúde – Microárea 03 - 
Rural 

Ensino Médio Completo e residir 
na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação 
do Edital do Concurso Público. 

05 + CR 40 1.311,71 

23 
Agente Comunitário de 
Saúde – Microárea 04 - 
Rural 

Ensino Médio Completo e residir 
na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação 
do Edital do Concurso Público. 

05 + CR 40 1.311,71 

24 
Agente Comunitário de 
Saúde – Microárea 05 - 
Rural 

Ensino Médio Completo e residir 
na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação 
do Edital do Concurso Público. 

05 + CR 40 1.311,71 

25 
Agente Comunitário de 
Saúde – Microárea 07 - 
Rural 

Ensino Médio Completo e residir 
na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação 
do Edital do Concurso Público. 

05 + CR 40 1.311,71 

26 
Agente Comunitário de 
Saúde – Microárea 09 - 
Rural 

Ensino Médio Completo e residir 
na área da comunidade em que 
atuar desde a data de publicação 
do Edital do Concurso Público. 

05 + CR 40 1.311,71 

 
 

2.  Inclui-se o item 13. DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO 
conforme abaixo: 

13. DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO  

13.1 O Concurso destina-se ao provimento de vagas para os cargos/emprego previsto no subitem 1.1, que 
vierem a vagar ou forem criadas dentro do prazo de validade previsto neste Edital, o qual passa a contar a partir 
da publicação do resultado final.13.2 A convocação dos aprovados e classificados no Concurso Público de que 
trata este Edital, que observará, obrigatória e rigorosamente, a ordem classificatória, somente poderá ocorrer 
dentro do respectivo prazo de validade. Findo esse prazo, o candidato perde o direito à convocação. O candidato 
aprovado obriga-se a manter atualizado seus dados cadastrais junto ao Recursos Humanos do Município de 
Rondinha, localizado na Avenida Sarandi, nº 646 - Rondinha. 

13.3 O candidato nomeado por Portaria deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Rondinha para tomar 
posse, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação, munido dos documentos a seguir 
relacionados, sob pena de revogação da Portaria de nomeação, com decorrente perda de todos os direitos, e 
imediata nomeação do candidato subsequentemente classificado:  

a) Declaração de inexistência de impedimento para assumir o cargo, consubstanciada no não exercício de outro 
cargo, emprego ou função pública, constitucionalmente inacumulável; 

b) Declaração atualizada dos respectivos bens, com assinatura reconhecida em cartório; 

http://www.fundatec.org.br/
https://maps.google.com/?q=Avenida+Sarandi,+646&entry=gmail&source=g
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c) Atestado médico de aptidão para o exercício do cargo fornecido pelo Serviço Médico designado pelo 
Município de de Rondinha; 

d) Certidão de quitação de obrigações eleitorais; 

e) Certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino); 

f) Prova do status de brasileiro nato ou naturalizado; 

g) Prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

h) Laudo médico original ou cópia autenticada, relativo à deficiência de que é portador, contendo o Código 
Internacional da Doença – CID (para as pessoas com deficiência), com data de emissão de, no máximo, 90 
(noventa) dias antes da nomeação, conforme modelo no Anexo VI. 

i) Prova do atendimento das exigências da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99; 

j) Prova da escolaridade mínima completa, da habilitação específica e do preenchimento dos demais requisitos 
exigidos no item 1.1 deste Edital para o cargo/emprego pretendido. 

k) Comprovar o endereço por meio de entrega de cópias de conta de luz, de água, de telefone ou de IPTU, em 
nome do candidato, ou declaração de que o candidato reside no endereço indicado, que deverá estar assinada 
pelo candidato aprovado com assinatura reconhecida em cartório. Aos Agentes Comunitários a declaração de 
que o candidato reside no endereço indicado deverá constar a informação de que ele reside no referido local 
desde a data de publicação do Edital do Concurso Público. 

13.3.1 Os candidatos que concorrem à reserva de vagas para PcD, até 15 (quinze) dias após a sua 
nomeação, deverão apresentar laudo médico original informando a espécie e o grau/nível da deficiência, bem 
como sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10) emitido nos últimos 90 (noventa) dias, contados da nomeação. 

13.3.1.1 Ao laudo médico deverá ser anexado exame de audiometria para as pessoas com deficiência 
auditiva e exame de acuidade visual para as pessoas com deficiência visual. Apenas serão aceitos exames 
com data de realização inferior a 90 (noventa) dias, contados da nomeação. 

13.3.1.2 O laudo médico valerá somente para este Concurso Público, não será devolvido e não serão 
fornecidas cópias do documento. 

13.3.1.3 O candidato PcD, após a nomeação e antes da posse, será submetido à análise de Comissão 
específica, que emitirá parecer fundamentado sobre o enquadramento ou não da qualificação da deficiência, 
e, sobre a compatibilidade ou não com as atribuições essenciais do cargo/emprego, conforme disposto no item 
2.2. 

13.4 A responsabilidade pelo provimento de recursos financeiros para realização dos exames admissionais se 
dará pelo candidato aprovado no Concurso Público. 

13.5 O candidato apresentar-se-á para admissão às suas expensas, sem compromisso da Prefeitura Municipal 
de Rondinha/RS em relação à sua moradia, a qualquer tempo. 

13.6 Do Curso Introdutório para os candidatos nomeados 

13.6.1 Os candidatos aprovados para o cargo/emprego de Agente Comunitário de Saúde serão convocados para 
participar do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de caráter eliminatório, que é de 
responsabilidade do Município de Rondinha/RS, podendo ser utilizado serviço especializado de terceiros.  

13.6.2 Estarão dispensados da realização do curso os candidatos que apresentarem cópia autenticada em 
cartório do certificado de participação em curso de Capacitação para Agentes Comunitários – Módulo I, conceito 
A ou B, ou frequência e aproveitamento de no mínimo 75%, e com carga horária mínima de 40 horas, realizado e 
concluído até janeiro do ano de 2016 (DOIS ANOS ANTES). 

13.6.3 Caso os candidatos aprovados para o cargo/emprego de Agente Comunitário de Saúde já possuam o 
Curso Introdutório, porém com data de realização e conclusão anterior a janeiro do ano de 2016 (DOIS ANOS 
ANTES), serão convocados, após a Classificação Final do Concurso Público, para participar do Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada como forma de Reciclagem, que será de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Rondinha, podendo ser utilizado serviço especializado de terceiros. 

13.6.4 Somente poderão exercer as atividades do cargo de Agente Comunitário de Saúde após a convocação e 
aprovação no curso introdutório conforme determinado no subitem 13.5. 

13.6.5 Não havendo candidato inscrito e aprovado na microárea, poderá ser convocado candidato inscrito e 
aprovado em outra microárea, dentro da mesma área, sendo critério a melhor classificação dentro da respectiva 
área, Anexo VI. 

 

http://www.fundatec.org.br/
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3. Inclui-se e altera-se no item 15. ANEXOS os Anexo abaixo: 

Integram este Edital, como se nele transcritos estivessem, os seguintes Anexos: 

f) Anexo VI – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ÁREAS E MICRO-ÁREAS; 

g) Anexo VII – PROGRAMA E REFERÊNCIAS. 

 

4. Altera-se no Anexo II – QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS o nº mínimo de acertos p/componente 
conforme abaixo: 

ANEXO II – QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS 

Cargo 

 

Componentes das Provas/ 
Caráter (*) 

N° de 
Questõe

s 

Pontos/ 
Questã

o 

N° Mínimo 
de Acertos 

p/ 
Component

e 

Nº 
mínimo 

de 
Pontos 
do total 

Nº 
Pontos 
do total 

Nível 
Superior e 
Técnico 
(exceto 
cargos de 
Professor). 

Conhecimentos Específicos (E/C) 

Língua Portuguesa (C) 

Legislação (C) 

Informática (C) 

10 

10 

10 

10 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

05 

- 

- 

- 

50,00 100,00 

Professor. 

Conhecimentos Específicos (E/C) 

Língua Portuguesa (C) 

Legislação/Estrutura e 
Funcionamento (C)  

Fundamentos da Educação (C) 

10 

10 

10 

10 

2,25 

2,25 

2,25 

2,25 

05 

- 

- 

- 

45,00 90,00 

 

Alfabetizado. 

Língua Portuguesa (C) 

Legislação (C) 

Matemática (C) 

15 

10 

15 

2,50 

2,50 

2,50 

- 

- 

- 

30,00 100,00 

 
 
 

5. Inclui -se no Anexo VI – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ÁREAS E MICRO-AREAS conforme abaixo: 

MICROAREA – ZONA RURAL 

Microárea 03 - Rural Linha Belli, Linha Bins, Linha Formosa I, São Valentin I e Linha de Bona 1. 

Microárea 04 - Rural 
Linha Zatti, Linha Visconde, Linha Cachoeira Branca, Linha Santa Teresinha, Linha 
São João e Linha Pergher. 

Microárea 05 - Rural Linha Lajeado Seco Caravagio, Lajeado Seco Fatima e Lajeado Seco Santa Lucia. 

http://www.fundatec.org.br/
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6. Inclui -se no Anexo VII – PROGRAMAS a informação conforme abaixo: 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
CARGO: PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA  

 
PROGRAMA:  

1. Leitura e compreensão de textos;  
2. Estruturação do texto: Ideias principais e secundárias;  
3. Relação entre ideias; Ideia central e intenção comunicativa; 
4. Tipologia Textual; Gêneros Textuais; 
5. Efeitos de sentido; Figuras de Linguagem;  
6. Recursos de argumentação; Elementos de coesão e coerência textuais.  
7. Léxico.  
8. Significação das palavras e expressões no texto;  
9. Substituição de palavras e expressões no texto; 
10.Estrutura e formação de palavras;  
11.Fonologia: Conceito de fonemas; Relações entre fonemas e grafias; Encontros vocálicos e consonantais. 

12.Ortografia: sistema oficial vigente;  
13. Acentuação gráfica e acentuação tônica;  
14.Morfologia e Sintaxe;  
15.Classes de palavras: emprego e flexões;  
16.Período simples e período composto: colocação de termos e orações no período; Coordenação e 

subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos;  
17.Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração;  
18.Relações morfossintáticas; Orações reduzidas: classificação e expansão;  
19.Concordância nominal e verbal;  
20.Regência nominal e verbal; Paralelismo de regência;  
21.Ambiguidades;  
22.Vozes verbais e sua conversão;  
23.Sintaxe de colocação;  
24.Emprego e valor dos modos e tempos verbais; Emprego do infinitivo;  
25.Emprego do acento indicativo de crase;  
26.Sinais de pontuação.  
27.Literatura: conceitos básicos; gêneros literários; movimentos literários.  

 
 
 

Rondinha, 03 de maio de 2018. 

 
 

Ezequiel Pasquetti 
Prefeito Municipal de Rondinha 

 

Microárea 07 - Rural 
Linha Araçá Sant’ Ana, Linha Onde 2, Linha Padre Eugênio, Linha Lambari, Linha 
Calabrez e Linha Baios Alto. 

Microárea 09 - Rural 
Linha Fita Velha, Linha Capão Alto, Linha Cemapa, Linha Natalino e Linha 
Carreguetta. 

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

