
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL

Município de Taquaruçu do Sul-RS
Edital Processo Seletivo Simplificado Nº 007/2019
Processo Administrativo: 1.000.690/2019

Edital  de  Processo  Seletivo  Simplificado  para
contratação emergencial.

                              GUILHERME DALLEGRAVE ZANCHET, Prefeito Municipal de
Taquaruçu do Sul,  em exercício,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica  do  Município  e  na  Lei  nº  1.657/2018  e  Decreto  Municipal  nº  088/2014, torna
público que, nos dias 07 e 08 de março de 2019, a Administração Pública Municipal estará
recebendo  inscrições  para  Processo  Seletivo  Simplificado,  com  vistas  à  contratação
emergencial e temporária, para o período de até 6 (seis)  meses, prorrogável por igual período,
de  01  (um)  OPERADOR DE MÁQUINAS  conforme  descrição  e  Atribuições  do  Cargo,
constantes  no anexo I  desse edital,  para  atuação na Secretaria  Municipal  de Obras,  onde
exercerá suas funções e atender ao desenvolvimento das atividades pertinentes de interesse do
Município.

I - Período e local de inscrições:
a) Datas para inscrições: 07 e 08 de março de 2019;
b) Local de inscrições: Prefeitura Municipal, setor de Coordenação e Planejamento.
c) Horário de recebimento de inscrições: turno da manhã: 08h00min às 11h45min e

turno da tarde: 13h00min às 17h00min;

II - Requisitos para inscrição (mínimos):
a) Grau de instrução: Ensino médio completo;
b) Idade: 18 anos;
c) Habilitação: CNH Categoria “D”;

III- Condições de Trabalho:
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;
b) Prestação de serviços, sujeito a todo o trabalho pertinente a área descrita para o

cargo.

IV – Dos documentos para inscrição no cargo (original acompanhado de fotocópia)
  a) Carteira de Identidade:

b) CPF;
c) Comprovante de residência atualizada;
d) Comprovante de Escolaridade com a formação exigida para o cargo pretendido;
e) Comprovante de carteira de Habilitação na categoria exigida para o cargo;



f) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, fixada neste Edital.

V- Do Valor das Inscrições:
a) R$ 30,00 (trinta reais).

Nota  1-  A  apresentação  dos  documentos,  conferência  e  fechamento  dos  envelopes  de
inscrição  é  responsabilidade  exclusiva  dos  candidatos.  Não  sendo  admitidas  inclusões
posteriores. Somente serão aceitas inscrições pessoais, a serem efetivadas diretamente pelos
candidatos ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de
mandato e poderes especiais.

VI - Critérios para classificação em conformidade com a pontuação atribuída no
anexo II, para o cargo:

a) Maior tempo de Habilitação na categoria mínima exigida no item II do edital,
comprovado através de atestado por meio de Registro na CNH.

b) Maior tempo de experiência, comprovado por declaração de órgão público ou
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

c) Maior titulação de participação de cursos de qualificação técnica nas áreas do
cargo pretendido.

  VII- Da validação da pontuação do cargo/funções:

a)  Para  seleção serão  somados  todos  os  pontos  dos  itens  anteriores,  sagrando
vencedor o candidato que somar o maior número de pontos;

b) Somente serão considerados tempo de experiência os documentos emitidos por
pessoas jurídicas de direito público ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

VIII - Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois
ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato
que:

a) – Apresentar maior idade; com no máximo 70 (setenta) anos;
b) - Sorteio Público.

IX - O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na
presença  dos  candidatos  interessados,  os  quais  serão  convocados  por  telefone,  correio
eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

X - Da homologação e classificação dos candidatos:

Da  classificação  preliminar  dos  candidatos  é  cabível  recurso  endereçado  à
Comissão, uma única vez.

O recurso  deverá  conter  a  perfeita  identificação  do  recorrente  e  as  razões  do
pedido recursal.



Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do
candidato passará a constar no rol de selecionados.

XI- Data e local de publicação do resultado das inscrições homologadas:
     Dia 11 de março de 2019, às 09h00min; 

Publicação das inscrições homologadas, após recursos, endereço: 
www.taquarucudosulrs.com.br

XII – DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO (Além dos apresentados
nos itens 2 e 4): 

a). Carteira de Identidade;
b). Cartão de inscrição no CPF;
c). Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas de identificação e emissão);
d). Cartão de inscrição no sistema PIS/PASEP, ou Negativa de Inscrição (CEF);
e). Título Eleitoral com comprovante da última votação;
f). Comprovante de regularidade com o Serviço Militar (só para sexo masculino);
g). Certidão de estado civil;
h). Certidão de Nascimento de filhos dependentes menores de 14 anos;
i). Carteira de Vacinação para filhos e/ou dependentes menores de 14 anos;
j). Comprovante de escolaridade (Diploma ou Certificado);
l).  Comprovante de residência;
m). Laudos  médico  e  psicológico  assinados  por  profissionais  oficiais  do

Município;
n).  Folha  corrida  da  Justiça  Comum  (FORUM)  (pode  ser  obtida  no  site

http://www.tj.rs.gov.br);
o).  Uma foto 3x4 de frente, recente e colorida;
p). Cartão de identificação do Tipo Sangüíneo;
q). Dados Bancários (Banrisul ou Sicredi), para depósito da remuneração;
r). Declaração  que  não  exerce  ou  detém  nenhum  cargo,  emprego  ou  função

pública que venha caracterizar acumulo vedado pela Constituição Federal;
s). Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio.

Nota 2:  Os documentos relacionados deverão ser apresentados em original com fotocópias
legíveis  autenticada  ou  com  certificado  de  conferência  com  o  original  por  profissional
servidor do Município designado.

XIII - Previsão para contratação/início do trabalho: 
a) Imediato após a conclusão e homologação do processo presente de seleção.

XIV – Atribuições e condições de trabalho;
a) Conforme Anexo I, do Presente Edital.

XV - Remuneração mensal para o cargo: 
a) R$ 1.828,56.

XVI- Prazo de vigência do contrato para o cargo/função:

http://www.tj.rs.gov.br/


a) A contratação será pelo período de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogáveis
na  forma  do  art.  233,  da  Lei  Municipal  n°  111,  de  30  de  julho  de  1990  e  alterações
posteriores.

Nota 3:  A avaliação dos documentos será realizada por comissão especial constituída pelos
seguintes  servidores  municipais  aqui  designados:  Titulares:  Darlei  Lapazini  (Secretário
Municipal  de  Obras),  Marieli  da  Silva  Volpatto  (Coordenadora  de  Equipe  Planejamento)
Karine Zanatta (Técnico de Controle Interno), Suplentes: Daiane Peretto Piovesan (Agente
Administrativo),  Eliane  Canci  (Assistente  Social,  setor  de  Projetos),  e  poderá  ser
acompanhada pelos interessados.

XVII – Disposições Gerais:

a) Não  será  fornecido  qualquer  documento  comprobatório  de  aprovação  ou
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final;

b) Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus
endereços;

c) Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público,
poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser
a legislação local;

d) É parte integrante deste Edital, os Anexos I, II, III e IV;
e)  Aplica-se a este Edital, a legislação vigente, as Leis Autorizativas específicas

para contratação de pessoal.  
f) O Processo Seletivo Simplificado, de que trata este Edital, não gera nenhum

direito ao candidato de exigir sua contratação e nem obrigação ao Município em contratar,
servindo como mera expectativa de direito, assegurando, no entanto, o direito de preferência
ao candidato,  em caso de necessidade emergencial  e/ou temporária do Município,  para as
referidas funções;

g) O candidato interessado a prestar serviço público em caráter temporário, deverá
submeter-se a legislação vigente e as regras desse Edital, devendo comprovar os requisitos
mínimos  para  a  contratação,  sendo  que,  serão  utilizadas  as  regras  do  Processo  Seletivo
Simplificado, que definirá a ordem classificatória, para os casos em que houver mais de um
interessado  para  a  função.  Desta  forma,  o  critério  de  seleção  é  classificatório  e  não
eliminatório,  haja  vista  que  os  requisitos  mínimos  para  exercer  a  função  são  aqueles
estabelecidos em lei.

h) Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão
designada.

Taquaruçu do Sul, RS, 01 de março de 2019.

GUILHERME DALLEGRAVE ZANCHET,
Prefeito Municipal em exercício.



ANEXO I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007/2019

DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS: 
                        

Quant
.

Denominação
Padrão/
Classe

Carga
Horária
Semanal

Coeficiente
de

Vencimento

Valor do
Vencimento, R$

01
Operador de 
Máquinas 7/A

40 horas 
3,00

Lei Mun.
1.657/2018

1.828,56

ATRIBUIÇÕES:

a)  Descrição  sintética  (Síntese  dos  Deveres):  Operar  e  conduzir  máquinas
rodoviárias,  agrícolas,  tratores,  veículos  e  equipamentos  móveis,  observando as  regras  de
trânsito e operando os equipamentos acoplados.

b) Descrição analítica (Exemplos de Atribuições): Operar veículos motorizados
especiais,  tais  como:  guinchos,  guindastes,  máquinas  de  limpeza  de  rede  de  esgoto,
escavadeiras,  carregadeiras,  retroescavadeiras,  carro  plataforma,  motoniveladoras  e  outras
máquinas  rodoviárias,  agrícolas,  tratores  e  outros;  abrir  valetas  e  cortar  taludes,  realizar
escavações e terraplenagens, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes;
auxiliar  no conserto  de máquinas;  lavrar  e  discar  terras,  obedecendo as  curvas  de  níveis,
cuidar de limpeza e conservação de máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar
as  correias  transportadoras  à  pilha  pulmão  do  conjunto  de  britagem;  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 o nível da água da bateria, bem como a
calibração dos pneus; utilizar recursos de informática; e executar demais tarefas correlatas e
afins.



ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007/2019

Classificação dos candidatos através da pontuação dos títulos apresentados, de acordo com o
Item VI – Critérios para Classificação:

I- PARA CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS:

ESPECIFICAÇÃO Pontuação
unitária

Pontuação
Máxima

Maior  tempo  de  Habilitação  na  categoria  mínima
exigida no item II do edital,  comprovado através de
atestado por meio de Registro na CNH. 

2 pontos a cada
ano comprovado

20

Maior  tempo  de  experiência,  comprovado  por
declaração de órgão público ou Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS).

2 pontos a cada
ano comprovado

20

Maior  titulação  de  participação  de  cursos  de
qualificação técnica nas áreas do cargo pretendido

2 pontos a cada
certificado

apresentado 
10

Máximo de pontos 
50



ANEXO III 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007/2019

CRONOGRAMA

ETAPA
DATAS

Publicação do Edital:

www.taquarucudosulrs.com.br
01/03/2019

Período de inscrição:
07 e 08 de março de 2019

Publicação da Relação das inscrições 

homologadas: www.taquarucudosulrs.com.br
11/03/2019

Prazo para recurso quanto a homologação das 

inscrições: www.taquarucudosulrs.com.br
12/03/2019

Publicação das inscrições homologadas, após 

recursos: www.taquarucudosulrs.com.br
13/03/2019

Publicação da Classificação Preliminar: 

www.taquarucudosulrs.com.br
15/03/2019

Prazo para recurso quanto a classificação 

Preliminar: www.taquarucudosulrs.com.br
18/03/2019

Divulgação e homologação resultado final:

www.taquarucudosulrs.com.br
19/03/2019



ANEXO IV

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 007/2019, PARA 
CONTRATO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO DE OPERADOR DE MÁQUINAS.

Inscrição Nº ---------------------------------

Nome: Data Nasc.:

C. Identidade: CPF:
Filiação:

Estado Civil:
Endereço residencial:

Telefone:
Comprovante de Escolaridade mínima para inscrição:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO (Item VI do Edital):

a) Comprovante de maior tempo de  Habilitação na categoria mínima exigida

no item II do edital, comprovado através de atestado por meio de Registro na CNH. 
b) Maior tempo de experiência, comprovado por declaração de órgão público

ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
c) Maior titulação de participação de cursos de qualificação técnica nas áreas

do cargo pretendido

Obs: Todos os comprovantes de inscrição e para os critérios de seleção deverão ser entregues
em envelope fechado.

Data:            /          /2019.

Assinatura do candidato.


