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EDITAL N.º 094/11 

 
RETIFICA EDITAL 086/2011 

 
CONCURSO PÚBLICO  001/2011 

 

 

 
Bel. PEDRO PAULO PREZZOTTO, Prefeito Municipal de Getúlio Vargas - RS, no uso de suas atribuições e 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO,  a RETIFICAÇÃO 
dos Editais 091/2011 e 086/2011 na forma em que segue: 

 
Art. 1º- O Edital 086/2011 que trata da abertuta do Concurso Público 001/2011 é retificado nos 

seguintes termos: 
... 
7.8.5–Para avaliação do candidato ao cargo de Operador de Máquinas, o instrutor/avaliador observará os conhecimentos 
práticos que o candidato possui, utilizando veículo do tipo máquinas pesada rodoviária, e realizando tarefas de escavação, 
abertura de valas, nivelamento do terreno e manobra da máquina, seguindo os seguintes critérios e pontuação: 
7.8.5.1–Avaliação preliminar: Conhecimento e cuidados de segurança que o candidato possui mediante avaliação dos 
seguintes quesitos: 
7.7.6.1.1–Verificação do cinto de segurança – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.1.2–Verificação do macaco  – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.1.3–Verificação do nível do óleo  – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.1.4–Verificação da água  – Pontos: 0 a 1. 
7.8.2.1.5–Verificação dos pneus  – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.1.6–Verificação da chave de rodas – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.1.7–Verificação do combustível  – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.1.8–Verificação dos retrovisores  – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.1.9–Verificação das sinaleiras  – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.1.10–Verificação do extintor  – Pontos: 0 a 1. 
7.8.5.2–Aptidão para o exercício da função: Desempenho em manobras no local da prova e nas atividades escavação, 
abertura de valas e nivelamento do terreno. – PESO: 0-05. 
7.8.5.2–Prática: Desempenho apresentado na condução da máquina em situações adversas e simulação de situações do 
dia-dia (condições da máquina e reações em situações de emergência). – PESO: 0-05. 
7.8.5.3–Eficiência: Eficiência e habilidade n a realização das tarefas solicitadas pelo instrutor/avaliador: TAREFAS: 
escavação, abertura de valas e nivelamento do terreno. – PESO: 0-05. 
7.8.5.4–Segurança: Desempenho e cuidado na movimentação da máquina pesada no local da prova. – PESO: 0-05. 

 
Art. 2º- As demais disposições contidas nos editais permanecem inalteradas. 
 
Município de Getúlio Vargas - RS, 12 de dezembro de 2011. 
 
 
 
 

Bel. PEDRO PAULO PREZZOTTO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
 
 
 
Adv. JULIANO NARDI 
Secretário de Administração 
 


