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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE 02 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA ATENDER A 
NECESSIDADE EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA. 
 

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
do Município de Rosário do Sul, no uso de suas atribuições legais: 

 
Considerando a necessidade de efetuar a contratação de 02 

(dois) Operadores de Máquinas, pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo admitida a 
prorrogação por igual período, para atender necessidade emergencial e temporária 
de excepcional interesse público da Secretaria Municipal Agricultura; 

 

Considerando que a contratação de pessoal por tempo 
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse 
público, está fundamentada no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e em 
conformidade com os artigos 235 a 239 da Lei Municipal nº 1.685/94, com o Decreto 
Municipal nº 052 de 03 de setembro de 2012 e Lei Municipal n° 3.437, de 31 de 
dezembro de 2013. 

 
Torna público que estarão abertas as inscrições ao Processo 

Seletivo Simplificado para admissão em caráter temporário – ACT, visando atender 
as necessidades temporárias de excepcional interesse público, o qual será regido 
pelas instruções contidas neste Edital. 

 

O edital encontra-se na Secretaria Municipal de Administração 
de Recursos Humanos, no site www.prefeituraderosario.com.br e no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul. 

 
DAS VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA: 
 
Os candidatos concorrerão a 02 (duas) vagas oferecidas, 

tendo direito a receber uma remuneração mensal de R$ 684,29 (seiscentos e 
oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), equivalente ao Padrão 5-A, devendo 
cumprir uma carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

 
LOCAL DE ATUAÇÃO: 
 

Os (a) selecionados (a) e contratados (a) exercerão suas 
atividades na Secretaria Municipal de Agricultura no atendimento das necessidades 
referente aos Programas direcionados aos Mini e Pequenos Produtores Rurais, 
denominados de Patrulha Agrícola, assim como para as demais utilidades inerentes 
a referida Secretaria.    

http://www.prefeituraderosario.com.br/
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
Operar retroescavadeira e trator.  
 
DAS INSCRIÇÕES: 
 
A inscrição do candidato dar-se-á mediante o preenchimento 

da ficha de inscrição disponível no período de 13 a 17 de Janeiro de 2014, das 
7h30min às 12h30min, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos do Município, na Rua Amaro Souto, 2203, centro, na cidade de Rosário 
do Sul. 

Juntamente com a ficha de inscrição o candidato deverá 
anexar cópia dos seguintes documentos: 
 

a)  Carteira de Identidade; 
b)  CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
c)  Certidão de nascimento ou casamento; 
d) Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria C, 
acompanhada do original para simples conferência; 
e) Comprovante de escolaridade - Ensino Fundamental 
incompleto (4º série). 
f) Comprovação de experiência na atividade de operador de 
máquinas.  
 
 
Recebida a inscrição, a mesma será autuada pela Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, que fornecerá ao candidato o 
protocolo de recebimento, o qual servirá de comprovante de inscrição no processo 
seletivo simplificado. 

 
DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
A classificação dos candidatos para o cargo far-se-á mediante 

a comprovação de tempo de experiência na atividade de Operador de Máquinas 
(pontuação máxima de 04 pontos) e prova prática (pontuação máxima de 06 pontos) 

 
PONTOS REFERENTE AO TEMPO DE EXPERIÊNCIA  
   

                                  De 06 meses a 01 ano                   01 
                                  De 01 ano a 02 anos                      02 

De 02 anos a 03 anos                    03 
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Mais de 03 anos                             04 
 
 
CONDIÇÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: 
                                 
 A análise dos documentos dos candidatos dar-se-á por meio 

de uma Comissão, nomeada exclusivamente para tal finalidade, sendo de sua 
competência: 

1. Avaliar os documentos e o tempo de experiência, os quais 
serão apresentados pelos candidatos no ato da inscrição; 

 
2. Aplicar e avaliar Prova Prática a ser realizada no dia 17 de 

Janeiro de 2014, às 15h na Secretaria Municipal de Obras, Viação, Trânsito e 
Transporte, localizada na Rua Dr. Agripino de Araújo, nº 195 – Bairro Swift. 

 

2.1 – A prova prática será eliminatória e valerá 06 (seis) pontos, sendo que o 
candidato deve obter pelo menos 03 (três) pontos para ser classificado.  

2.2 – Será valorizada a capacidade prática do candidato, que deverá realizar tarefas 
sob a orientação dos avaliadores. 

2.3 – Nas provas que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor, 
pertencentes ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, poderá ser 
procedida, a critério do avaliador, a imediata exclusão do candidato que demonstre 
não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los.  
2.4 – Os candidatos serão liberados somente após a realização de sua prova. 
Portanto, os candidatos devem vir preparados para passar até mesmo o dia inteiro 
no local, sem qualquer tipo de comunicação externa. 

 

                                 3. Classificar os candidatos, respeitados os critérios e requisitos 
necessários em conformidade ao presente edital. 
 

A classificação ocorrerá em ordem decrescente da soma total 
dos pontos adquiridos. 
                                   

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 apresentar idade mais avançada, dentre aqueles 
com idade igual ou superior a sessenta anos, se ainda persistir o empate, sorteio 
em ato público. 

  
  
DAS CONTRATAÇÕES: 
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A contratação obedecerá à ordem rigorosa de classificação e 
será pelo prazo determinado de 06 (seis) meses, admitida a recontratação. 

 
O aprovado que for contratado mediante o Processo Seletivo 

Simplificado, objeto deste Edital será regido pela Lei Municipal nº 1.685/94. 
 
São requisitos a serem atendidos pelo candidato aprovado, por 

ocasião de sua contratação: 
 
a) Ser brasileiro nato, naturalizado; 
b) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) Provar estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) Provar estar quite com o serviço militar, quando for o caso; 
e) Apresentar os documentos pessoais; 
f) Realizar exame médico admissional e nele ser considerado 

apto para o desempenho da função. 
A relação de classificação final dos candidatos selecionados 

será publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul no dia 
20 de janeiro de 2014. 

 

O candidato aprovado será chamado a qualquer momento a 
partir da divulgação do resultado final. 

 

O candidato será convocado ao cargo por meio de contato 
telefônico. Caso este não seja possível, será encaminhado aos candidatos termo de 
convocação emitido com AR (Aviso de Recebimento). Se após 02 (dois) dias do 
recebimento deste o candidato não se manifestar acerca do seu interesse pelo 
emprego, será considerado desclassificado. 

  
 

DO PRAZO DE RECURSO 
      
O prazo para interposição de recurso é de 01 (um) dia, a 

contar da publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado. 
     
Rosário do Sul, 11 de janeiro de 2014. 

 

Graziele Gonçalves Noal,  
 Sec. Mun. de Administração 

e Recursos Humanos. 
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PROVA PRÁTICA – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 02 OPERADORES DE 
MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 
Pontuação Total da Prova Prática 06 (seis) pontos 
 
DESCONTOS 
 
Faltas Leves – FL – 0,50 ponto por item não verificado. Máximo de desconto: 01 
ponto 
- nível de óleo do motor    (   ) SIM (   ) NÃO 
- condição dos pneus    (   ) SIM (   ) NÃO 
 
Faltas Leves/Média – FL/M – 0,40 ponto por item não verificado ou falta 
cometida. Máximo de desconto: 1,2 ponto 
- nível de água e mangueiras do radiador (   ) SIM (   ) NÃO 
- nível de óleo hidráulico    (   ) SIM (   ) NÃO 
- Apoiou o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento  
       (   ) SIM (   ) NÃO 
 
Faltas Médias – FM - 0,40 ponto por falta cometida. Máximo de desconto: 1,2 
pontos 
- Arrancou em marcha incorreta     ___________________ 
- Descontrolou-se na direção do veículo    ___________________ 
- Interrompeu o funcionamento do motor, sem justa razão ___________________ 
 
Faltas Gravíssimas – FG – 1,3 ponto por falta cometida. Máximo de desconto: 2,6 
pontos 
- Arrancou com o veículo muito acelerado e/ou de forma brusca ______________ 
- Arrancou com o veículo com o freio de mão ou estacionário acionado _________ 
 
OBSERVAÇÕES – outros descontos  
 
 
- Não cumpriu ou cumpriu parcialmente o percurso estipulado por falta de condições 
e/ou habilidade para conduzir o veículo com segurança:  
 
(   ) Não saiu do local -  desconto de 6 pontos 
(   ) Deixou de cumprir 75% do percurso – desconto de 4 pontos 
(   ) Deixou de cumprir 50% do percurso – desconto de 3 pontos 
(   ) Deixou de cumprir 25% do percurso – desconto de 1,5 pontos 
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