MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS
EDITAL n. 4/2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
O Presidente da Comissão Organizadora, instituída pelo Decreto nº 1.363 de 13 de abril de 2016, torna público, para conhecimento dos interessados, a
RETIFICAÇÃO do Edital n. 001, nos seguintes termos:

I – O item 11.9 do Edital 001/2016 passa a vigorar com a seguinte redação:
11.9– As provas serão aplicadas com a utilização da nova ortografia.
II – Os descritivos dos cargos de Motorista I, II e III, Oficial de Manutenção e Operador de Máquinas, constantes do Anexo 1 do Edital 001/2016 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Código

407

408

Cargo

Motorista I

Motorista II

Carga
Horária
Semanal

40 horas

40 horas

Atribuições

Dirigir veículo utilitário transportando pessoas para
dentro do município e a outros municípios; transportar
mercadorias, malotes, equipamentos e materiais para
exame de saúde; dirigir veículo ambulância observando
os cuidados necessários no transporte e acomodação de
pacientes; manter as velocidades permitidas observando
as regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e
dos materiais e equipamentos transportados; zelar pela
documentação e conservação do veículo; executar
atividades correlatas.
Dirigir veículo utilitário transportando pessoas para
dentro do município e a outros municípios; transportar
mercadorias, malotes, equipamentos e materiais para

Requisitos

Vagas

Salário Base

Alfabetizado e CNH
classe mínima B –
experiência
(02
anos comprovados
na CTPS, serviço
público ou outro
meio
juridicamente
possível)

01

1.248,67

Alfabetizado e CNH
classe mínima C –
experiência
(02

07

1.381,11

409

410

Motorista III

Oficial de
Manutenção

40 horas

40 horas

exame de saúde; dirigir veículo ambulância observando
os cuidados necessários no transporte e acomodação de
pacientes; dirigir caminhões observando os cuidados
necessários no transporte e acomodação de cargas e das
pessoas; manter as velocidades permitidas observando as
regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos
materiais e equipamentos transportados; zelar pela
documentação e conservação do veículo; executar
atividades correlatas.
Dirigir veículo utilitário transportando pessoas para
dentro do município e a outros municípios; transportar
mercadorias, malotes, equipamentos e materiais para
exame de saúde; dirigir veículo ambulância observando
os cuidados necessários no transporte e acomodação de
pacientes; dirigir caminhões observando os cuidados
necessários no transporte e acomodação de cargas e das
pessoas; conduzir veículo do tipo ônibus de passageiros;
manter as velocidades permitidas observando as regras
de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos
materiais e equipamentos transportados; zelar pela
documentação e conservação do veículo; executar
atividades correlatas
Atuar na construção, manutenção, conservação e
recuperação do patrimônio público; montar, testar e
manter instalações elétricas e similares; montar e reparar
sistemas de tubulações de água, esgoto, pias, tanques,
vasos sanitários, registros, torneiras, caixas de água e
outros; desmontar, montar e recolocar pneus em
veículos; reparar pneus e câmaras examinando partes
internas e externas; identificar e retirar corpos estranhos
nas bandas de rodagem; executar obras de alvenaria em

anos comprovados
na CTPS ou serviço
público ou outro
meio
juridicamente
possível)

Alfabetizado e CNH
classe mínima D –
experiência
(02
anos comprovados
na CTPS ou serviço
público ou outro
meio
juridicamente
possível)

Cadastro de
Reserva

1.494,61

Alfabetizado
e
prática
em
construção,
pintura, elétrica,
hidráulica,
carpintaria,
borracharia
(02
anos comprovados
na CTPS ou serviço

01

1.040,56

411

Operador de
Máquinas

40 horas

paredes, pisos e telhados em estruturas internas e
externas; realizar reparos e revestimentos em estruturas
hidráulicas e de esgotos; executar serviços gerais de
pinturas; montar e reparar peças de madeira, utilizando
ferramentas manuais e mecânicas; confeccionar
conjuntos ou peças de edificações; compor tesouras,
armações de telhados, andaimes, armações de portas,
janelas, caixilhos e outras esquadrias; executar outros
serviços correlatos; zelar pela limpeza e conservação de
ferramentas, equipamentos e dependências de uso no
trabalho; executar atividades correlatas.
Operar equipamentos pesados, inclusive tratores
agrícolas com potência maior que 80 c.v. dotados de
controle remoto hidráulico, providos ou não de
implementos, para realização de trabalhos de
terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de
estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de
valetas, nivelamento de terrenos e taludes, revolvimento,
remoção e compactação de terra, semeadura, adubação
e aplicação de produtos químicos. Operar colheitadeiras
de cereais e executar sua manutenção periódica. Relatar
em caderneta de registros, os serviços executados pela
máquina, para efeitos de controle. Abastecer os
dispositivos da máquina com produtos ou outras
substâncias para distribuição no solo durante as
operações. Controlar o consumo de combustível e
lubrificantes, para levantamento do custo da obra, bem
como para a manutenção adequada da máquina. Zelar
pela conservação da máquina, informando quando
detectar falhas e solicitando sua manutenção. Executar
outras tarefas correlatas.

público ou outro
meio
juridicamente
possível)

Alfabetizado e CNH
classe mínima C e
experiência
(02
anos comprovados
na CTPS ou serviço
público ou outro
meio
juridicamente
possível)

01

1.589,18

III – As alterações acima deverão ser consolidadas no Edital 1/2016, com a devida observação.
IV – Os candidatos já inscritos que porventura se sintam prejudicados pelas alterações constantes deste edital, poderão requerer, através do
email, concursos@idagem.com.br a sua exclusão e consequentemente a restituição do valor da inscrição.
Iguatemi, MS, 27 de Abril de 2016.

JOSÉ ELIAS RODRIGUES
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Decreto nº.1.363/2016

