
 
 

RETIFICAÇÃO 001 
PROCESSO SELETIVO 001/2014 

 
O Prefeito do Município de Salto Veloso em exercício, no uso de suas atribuições, torna pública 
a RETIFICAÇÃO do edital de abertura das instruções especiais destinadas à realização do 
Processo Seletivo  Edital 001/2014, conforme segue: 
 
1. No Item 3, fica incluso o cargo de Operador de Máquinas Classe I 
 
CARGO VAGAS FORMAÇÃO 

MÍNIMA 
CARGA H. 
SEMANAL 

VENCIMENTO (EM 
REAIS) 

Operador de 
Máquinas Classe I 

01 Fundamental  40 h/s  R$ 1.750,72 

 
2. No Item 5, fica incluso: 
 
Operador de 
Maquinas Classe I 
(trator agrícola)  

Executar as atividades inerentes ao cargo – operar trator agrícola, dentro das 
normas técnicas, levando com consideração as normas de trânsito, uso do 
equipamento e a segurança. 
 
 Fatores a serem avaliados:  
I- Verificação do equipamento;  
II- Habilidades ao operar o equipamento;  
III- Aproveitamento do Equipamento;  
IV- Produtividade;  
V- Técnica/Aptidão/Eficiência.  
 

  
3.  No Anexo II, fica alterado as seguintes datas: a) Divulgação de Classificação Preliminar de 
12/04/2014 para dia 15/04/2014 e, b) Contratação dos Classificados de após dia 12/04/2014 
para após dia 15/04/2014. 
 
 
4. No Anexo III, conteúdo específico, fica incluso: 
 

Operador de 
Máquinas Classe I 

Noções do Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e 
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito; Direção defensiva;  Noções gerais de circulação e conduta; . Noções de 
mecânica. Conhecimento a respeito de máquinas tipo: trator agrícola no preparo do 
solo, aração, gradear e nas colheitas de produtos agrícolas, bem como silagens, 
transporte de dejetos animais, transporte de calcário, além de outras atividades 
designadas pelo superior imediato, compatíveis com o cargo. Manuseio de volante, 
alavanca de comando, acionamento de pedais. Noções de proteção ao meio 
ambiente e cidadania. Direção defensiva. Mecânica básica. Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de Primeiros 
Socorros: papel do socorrista, parada cardiorespiratória, hemorragias, ferimentos, 
entorses, luxações e fratura, distúrbios causados pelo calor, choque elétrico, 
mordidas e picadas de animais, transporte de pessoas acidentadas, corpos 
estranhos no organismo. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 
conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Normas básicas de higiene, pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos. EPIs – Equipamentos de Proteção Individual. Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas 



de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais 
sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica 
do dia a dia. Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do município de Salto 
Veloso e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das 
atividades que o mesmo exige.. 
prática de direção veicular: Condução de veículos da espécie; manobras; 
conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; manutenção; 
sinalização de trânsito; manutenção do veículo; direção e operação veicular de 
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. 
Bibliografia Sugerida 
BRASIL, Código de Trânsito Brasileiro atualizado. 
Outras a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os 
conteúdos especificados. 

 
 
5. No Anexo IV: 
 
5.1 No cargo de Auxiliar de Informática, na coluna das atribuições onde se lê Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social, leia-se Secretaria Municipal de Educação, Esporte 
e Cultura.  
 
5.2 Fica incluso as atribuições, escolaridade e requisitos mínimos para investidura no cargo de 
Operador de Máquinas Classe I: 
 

Operador de 
Máquinas Classe I 

Operar trator agrícola no preparo do solo, 
aração, gradear e nas colheitas de produtos 
agrícolas, bem como silagens, transporte de 
dejetos animais, transporte de calcário, além 
de outras atividades designadas pelo superior 
imediato, compatíveis com o cargo 

Fundamental  e portador da 
Carteira Nacional de Habilitação – 

CNH, categoria “C”. 

 
 
6. O edital 001/2014, será republicado com as devidas retificações. 
 

Salto Veloso (SC), 27 de março de 2014. 
 
 
 

Pedro Sezi Silva 
Prefeito Municipal em exercício 

 


