PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA – SP
Rua Santa Catarina - 47 - Centro
CEP 18840-000 (14) 3387-1400 - 3387-1297
CNPJ 46.223.731/0001-05

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01
DO
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
Isnar Freschi Soares, Prefeito do Município de Sarutaiá, Estado de São Paulo, torna pública a RETIFICAÇÃO do
Edital do Concurso Público nº 01/2020 de 05 de março de 2020.
1. Fica acrescido ao quadro de vagas do Item 2.1. o seguinte cargo:
CARGO

VAGAS

REMUNERAÇÃO JORNADA

Operador
de
Máquinas

01

R$ 1.045,90

40 horas
semanais

ESCOLARIDADE/EXIGÊNCIAS INSCRIÇÕES
(R$)
Fundamental Incompleto
Cart. Nac. Hab. Categoria
"D" e comprovada
experiência em Carteira de
trabalho ou carta de
apresentação.

R$ 35,00

2. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
OPERADOR DE MÁQUINAS
Língua Portuguesa
15 (quinze) questões valendo
2,5 (dois inteiros e cinco
décimos) pontos cada questão.

Legislação Municipal e
Histórico do Município

Matemática
15 (quinze) questões valendo 2,5 (dois
inteiros e cinco décimos) pontos cada
questão.

10 (dez) questões valendo 2,5
(dois inteiros e cinco décimos)
pontos cada questão.

3. DO DIA – HORÁRIO – LOCAL DAS PROVAS
A Prova Objetiva será realizada no dia 12 de abril de 2020, conforme tabela abaixo:
HORÁRIO

CARGO

Período da manhã
9 h 30 min.

Operador de Máquinas

4. DO ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DOS FUNÇÃOS - DAS ATRIBUIÇÕES E DIVERSOS
OPERADOR DE MÁQUINAS:
Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas
tarefas. Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba,
para escavar e mover terra, pedra, areia, cascalho e materiais análogos. Opera máquina de abrir canais de
drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros. Opera equipamento de drenagem para
aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho. Opera máquinas providas de martelo
acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em
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terreno seco ou submerso. Opera máquinas providas de lâmina para nivelar solos, nas construções de
edifícios, pistas, estradas e outras obras. Opera máquinas providas de rolos compressos, para compactar e
aplainar os materiais utilizados na construção de estradas. Opera máquinas para estender camadas de
asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades de trabalho.
Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim
como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material,
mover pedra, terra e materiais similares. Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção,
distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamentos e outros. Providencia o
abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade. Conduz a máquina,
acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as necessidades de trabalho.
Executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para
o transporte dos mesmo. Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e
executando pequenos reparos, apara assegurar seu bom funcionamento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
5. DO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
PARA O CARGO DE: OPERADOR DE MÁQUINAS
LÍNGUA PORTUGUESA
Língua Portuguesa: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Divisão Silábica
e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa;
Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Análise e Interpretação de Textos.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas
envolvendo as quatro operações. Sistema de medidas. Sistema monetário brasileiro.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
Lei Orgânica e História do Município: Disponível nos sites: https://www.camarasarutaia-sp.com.br/leiorganica e https://www.camarasarutaia-sp.com.br/historia-municpio.
6. Este Edital de retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Sarutaiá, 06 de março de 2020.

Isnar Freschi Soares
Prefeito Municipal
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