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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

   A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, visando à contratação de pessoal para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público relativo aos Programas e 

Estratégias do Município de São Lourenço, e para não interromper os respectivos serviços da área  

de Infraestrutura, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação 

temporária de pessoal, com a abertura de inscrições aos interessados em celebrar contrato 

temporário com a Administração Pública Municipal e estabelece normas que regem a seleção de 

profissionais para as funções previstas no Anexo I, em conformidade com Constituição Federal, Lei 

Municipal 2.945 de 18/12/2009 e o Decreto 5744 de 25 de novembro de 2015. 

 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana, com auxílio de Comissão Especial, composta por três servidores, designados através da 

Portaria n° 2221 de 25 de novembro de 2015. 

 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem prejuízo 

de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República.  

 

1.3 O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado, em meio eletrônico, no 

site oficial (www.saolourenco.mg.gov.br), no Quadro de Avisos que se encontra no saguão da 

Prefeitura Municipal e ficará disponível na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana. 

 

1.4 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias úteis, iniciando a contagem no 

primeiro dia útil após a divulgação. 

 

  



Prefeitura Municipal de São Lourenço – MG 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. 
 
 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA  

 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício 

de atividades inerentes a função e respectivas jornadas de trabalhos constantes no Anexo I e II. 

 

2.2 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento inerente a 

função, de acordo com o valor determinado neste Edital e transcrito no Contrato Administrativo.  

 

3. INSCRIÇÕES  

 

3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana, situada à Rua Coronel José Justino, n° 323, Bairro Centro, no período compreendido entre 

08 a 10 de dezembro de 2015, das 13h às 17h.  

 

3.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem por via eletrônica, nem por via telefônica e nem 

pelos correios. 

 

3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes 

instruções e normas estabelecidas neste Edital, no Decreto nº 5744 de 25 de novembro de 2015 e na 

Lei Municipal nº 2.945/2009. 

 

3.4 Para se inscrever o candidato deverá ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

3.5 O candidato não poderá efetuar mais de 01 (uma) inscrição, mesmo que seja para funções 

distintas ou em outras Secretarias. 

 

3.6 As inscrições serão gratuitas. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO  
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4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer 

pessoalmente ao endereço, nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de 

procurador munido de instrumento público ou particular de mandato com firma reconhecida (com 

poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, 

em ambos os casos, os seguintes documentos originais para habilitação (a, b, c, d, e, f, g) e 

classificação (f , g no que couber): 

 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada.  

 

b) Documento de identidade com foto; 

 

c) CPF; 

 

d) Título de Eleitor; 

 

e) Comprovante de endereço; 

 

f) Comprovante de formação escolar, quando a função o exigir; 

 

g) Comprovante de títulos para pontuação conforme item 5.5. 

 

5. AVALIAÇÃO  

 

5.1 A escolaridade mínima exigida para o desempenho da função não será objeto de pontuação.  

 

5.2 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público 

ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.  

 

5.3 Nenhum documento será objeto de pontuação em duplicidade ou cumulativa. 

5.4 A ordem de classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 

apresentados e experiência profissional, em uma escala de (0) zero a (100) cem pontos.  
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5.5 Em cada item o candidato receberá pontos uma única vez, conforme os critérios relacionados na 

tabela abaixo: 

ITEM 
CRITÉRIO 

ANALISADO 

FORMAS DE 

COMPROVAÇÃO 
TEMPO PONTO 

01 

Tempo de serviço de 

contrato prestado junto 

aos Órgãos da 

Administração Direta ou 

Indireta na Prefeitura 

Municipal de São 

Lourenço, na função 

pleiteada. 

Certidão ou 

declaração, 

comprovando a 

experiência 

profissional. 

De 06 meses a 01 ano 05 

De 01 ano a 02 anos 15 

De 02 anos a 03 anos 25 

De 03 anos a 04 anos 35 

Acima de 04 anos 50 

02 

Tempo de serviço de 

contrato prestado em 

outros Órgãos da 

Administração Pública, na 

função pleiteada. 

Certidão ou 

declaração, 

comprovando a 

experiência 

profissional. 

De 06 meses a 01 ano 05 

De 01 ano a 02 anos 10 

De 02 anos a 03 anos 15 

De 03 anos a 04 anos 20 

Acima de 04 anos 30 

03 

Formação escolar superior 

à mínima exigida e 

relacionada a função 

pleiteada 

Diploma, 

Declaração, 

Histórico Escolar de 

Instituição e/ou 

Curso reconhecido 

pelo MEC. 

Ensino Fundamental II 

6º ao 9º ano 
02 

Ensino Médio 03 

Ensino Técnico 05 

Ensino Superior 07 

Especialização 09 

Mestrado 11 

Doutorado 13 

Pós Doutorado 20 

TOTAL MÁXIMO 100 

 



Prefeitura Municipal de São Lourenço – MG 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. 
 
 
 
6. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO PRELIMINAR 

 

6.1 Encerradas as inscrições, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana juntamente com a 

Comissão Especial procederá à análise das inscrições no prazo de 03 (três) dias úteis.  

 

6.2 Após a análise da documentação, o resultado do Processo Seletivo será publicado, no site oficial 

(www.saolourenco.mg.gov.br), no Diário Oficial do Município (www.diariooficial.com.br), no 

Quadro de Avisos que se encontra no saguão da Prefeitura Municipal e ficará disponível na sede da 

Secretaria no dia 16 de dezembro de 2015.  

 

6.3 A partir da publicação, abre-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos 

estabelecidos neste edital. 

 

7. RECURSOS  

 

7.1 Do resultado publicado é cabível recurso endereçado à Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana, uma única vez, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação do resultado (17 e 18 de 

dezembro de 2015).  

 

7.1.1 O recurso deverá conter a identificação do recorrente e as razões do pedido recursal, devendo 

ser entregue na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.  

 

7.1.2 Somente haverá alteração no resultado publicado caso seja acolhido recurso protocolado nos 

termos deste Edital.  

 

8. CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS PARA DESEMPATE  

 

8.1 Serão classificados os candidatos que forem habilitados e que obtiverem as maiores pontuações 

para a função a que concorram. 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:  
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8.1.1 Tiver obtido a maior nota no item 01 da tabela de pontuação descrita nos critérios de 

avaliação, referente à experiência profissional.  

 

8.1.2 Tiver maior idade.  

 

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 

9.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura Urbana encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito 

Municipal para homologação.  

 

9.2 O resultado final será publicado no site oficial (www.saolourenco.mg.gov.br), no Diário Oficial 

do Município (www.diariooficial.com.br), no andar térreo da Prefeitura Municipal e na sede da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (22 de dezembro de 2015).  

 

10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

10.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação 

pelo Prefeito, serão convocados os primeiros classificados, observada a ordem classificatória. 

 

10.2 Havendo desistência ou rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação os demais 

candidatos classificados, observada a ordem classificatória.  

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 

candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.  

 

11.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços, 

telefones e -mails.  
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11.3 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana em conjunto com a Comissão Especial.  

 

11.4 A classificação no presente Processo Seletivo Simplificado não cria vínculo empregatício entre 

o candidato e o Município de São Lourenço, nem gera para aquele o direito de ser posteriormente 

admitido ou ser aproveitado nos órgãos da Administração, sendo a admissão ato discricionária do 

Poder Executivo, que poderá fazê-lo ou não, segundo critérios de conveniência e oportunidade e, 

ainda, ressalvada a ocorrência de fatos supervenientes. 

 

 

São Lourenço, 30 de novembro de 2015. 

 

 

Emanuel Correa 

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana 
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ANEXO I 

TABELA DE FUNÇÕES, VALORES E CARGA HORÁRIA 

Nº DE 

VAGAS 
FUNÇÃO 

VENCIMENTO 

MENSAL 

ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 

CARGA 

HORÁRIA 

29 Servente geral 
Salário mínimo 

vigente 
Elementar 

40 horas 

semanais 

21 
Operador de serviços 

gerais 

Salário mínimo 

vigente 
Elementar 

40 horas 

semanais 

1 Soldador 
Salário mínimo 

vigente 
Elementar 

40 horas 

semanais 

1 Eletricista de Auto 
Salário mínimo 

vigente 
Elementar 

40 horas 

semanais 

5 Motorista  R$ 980,00 Elementar – Carteira D 
40 horas 

semanais 

2 
Motorista Transporte 

Escolar 
R$ 980,00 

Elementar e carteira D 

de motorista e curso para 

dirigir transporte escolar 

40 horas 

semanais 

2 
Motorista de  

Ambulância 
R$ 980,00 

Elementar e carteira D 

de motorista e curso para 

dirigir ambulância 

40 horas 

semanais 

2 Motorista Rodoviário R$ 980,00 

Elementar – Carteira D –  

Experiência mínima de 5 

anos dirigindo ônibus 

40 horas 

semanais 

35 Vigia 
Salário mínimo 

vigente 
Elementar 

12 por 36 

horas 

2 Engenheiro Civil R$ 3.509,00 
Curso Superior em 

Engenharia Civil e  

30 horas 

semanais 

1 Técnico em Agropecuária R$ 1.474,00 
Curso Técnico em 

Agropecuária e  

30 horas 
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semanais 

2 Auxiliar de desenho 
Salário mínimo 

vigente 

Ensino Médio e 

Certificado de Curso de 

AutoCad 

30 horas 

semanais 

1 Encarregado do Horto R$ 1.560,73 Ensino Fundamental II 
40 horas 

semanais 

1 Pintor 
Salário mínimo 

vigente 

Elementar 40 horas 

semanais 

1 Pedreiro R$ 950,00 
Elementar 40 horas 

semanais 

1 Eletricista 
Salário mínimo 

vigente 

Elementar 40 horas 

semanais 
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

 

OPERADOR DE SERVIÇOS GERAIS:  

• Executar serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza 

operacional em obras públicas, conservação e manutenção dos próprios municipais e outras 

atividades. 

• Auxiliar no serviços dos pedreiros, exercendo tarefas correlatas, como fazer massa, carregar 

materiais, quebrar paredes e outras solicitadas pelo pedreiro ou encarregado da obra. 

• Auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, 

areia, tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios, para assegurar o estoque 

dos mesmos. 

• Auxiliar nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando 

sementes e mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em 

geral. 

• Efetuar limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na 

preparação de sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos 

cadáveres. 

• Auxiliar o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais 

e mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a 

execução dos trabalhos. 

• Auxiliar na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o 

solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na 

abertura de novas vias. 

• Auxiliar nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e 

utilizando ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações. 

• Apreender animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., 

laçando-os e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da 

população. 
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• Zelar pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-

os e armazenando-os nos locais adequados. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

SERVENTE GERAL: 

• Preparar e servir café, chá, água e outros, zelando pela ordem e limpeza da cozinha, e outras 

dependências internas e externas dos prédios e/ou escolas municipais; 

• Providenciar a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização. 

• Efetuar a limpeza e higienização, das escolas, creches municipal, e prédios públicos, 

lavando pisos, peças, azulejos e outros para manter um bom aspecto de higiene e limpeza. 

• Efetuar a limpeza de armários e mesas. 

• Efetuar a limpeza de banheiros, pátios, tetos, janelas, portas e outras dependências dos 

próprios municipais. 

• Receber, armazenar e controlar estoque dos produtos alimentícios e material de limpeza, 

requisitando a sua reposição sempre que necessário, a fim de atender ao expediente da 

unidade. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

• Executa serviços de limpeza nos prédios públicos, promovendo a conservação, vigiando o 

cumprimento do regulamento interno para assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e 

o bem-estar de seus ocupantes. 

• Fiscalizar a entrada e saída de pessoas nos prédios públicos, observando o movimento delas 

na portaria principal, procurando identificá-las visando manter a ordem e a segurança dos 

servidores e ou funcionários, autoridades e visitantes. 

• Verificar se a pessoa procurada está no prédio, utilizando o telefone, interfone ou outros 

meios, para encaminhar o visitante ao local. 

• Auxiliar no atendimento telefônico na portaria, anotando o devido recado, para colaborar 

nos serviços de atendimento. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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SOLDADOR 

• Examina as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes, para 

organizar o roteiro do trabalho;  

• Prepara as partes, chanfrando-as, limpando-as e posicionando-as corretamente, para obter 

uma soldagem perfeita;  

• Seleciona o tipo de material a ser empregado, consultando desenho, especificações e outras 

instruções, para garantir a segurança da soldagem;  

• Solda as partes, utilizando solda fraca, solda forte, solda oxigás ou elétrica e comandando as 

válvulas de regulagem da chama de gás ou da corrente elétrica através de vareta ou elétrodo 

da soldagem, conforme o equipamento escolhido, para montar, reforçar ou reparar partes ou 

conjuntos. Dar acabamento à peça, limando-a, esmerilando-a ou lixando-a.  

• Marcar as peças e cortá-las, utilizando equipamento oxicortador.  

• Determinar a necessidade de pré-aquecimento aos materiais, analisando o grau de 

acabamento, tipo de metal de base, para evitar a formação de uma parte fragilizada ou 

deformações.  

• Armazenar eletrodos em estufas, na temperatura e tempo de permanência adequada, usando 

sua melhor conservação. 

 

ELETRICISTA DE AUTO 

• Monta e repara as instalações e equipamentos auxiliares de veículos automotores, como 

automóveis, caminhões, trens, máquinas operatrizes e outros similares, orientando-se por 

plantas, esquemas e especificações e utilizando ferramentas comuns e especiais, aparelhos 

de medição e outros utensílios, para atender à implantação e conservação de instalação 

elétrica destes veículos; 

• Desempenha tarefas similares às do eletricista de instalações, porém é especializado na 

montagem e reparação de instalações elétricas e equipamentos auxiliares de veículos 

automotores e máquinas operatrizes, com exceção de aeronaves e embarcações.  

 

MOTORISTA  

• Habilitação Carteira D 
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• Dirigir e conservar veículos automotores, da frota da Administração Pública, conduzindo-os 

e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança 

do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de pessoas e estudantes; 

• Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de 

combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para 

certificar-se de suas condições de funcionamento; 

• Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, 

visando o cumprimento das normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção 

ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 

outros veículos; 

• Dirigir corretamente veículos pertencentes à frota municipal, obedecendo ao Código 

Nacional de Trânsito, conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos; 

• Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 

o seu perfeito funcionamento e conservação; 

• Efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais transportados, 

quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; 

• Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura, para 

permitir sua manutenção e abastecimento; 

• Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 

outros veículos; 

• Providenciar os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando 

reparos, para assegurar seu perfeito estado; 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR 

• Habilitação Carteira D 

• Ter curso específico para dirigir transporte escolar; 
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• Dirigir e conservar veículos automotores, da frota da Administração Pública, conduzindo-os 

e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança 

do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de pessoas e estudantes; 

• Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de 

combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para 

certificar-se de suas condições de funcionamento; 

• Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, 

visando o cumprimento das normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção 

ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 

outros veículos; 

• Dirigir corretamente veículos pertencentes à frota municipal, obedecendo ao Código 

Nacional de Trânsito, conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos; 

• Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 

o seu perfeito funcionamento e conservação; 

• Efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais transportados, 

quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; 

• Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura, para 

permitir sua manutenção e abastecimento; 

• Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 

outros veículos; 

• Providenciar os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando 

reparos, para assegurar seu perfeito estado; 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

MOTORISTA RODOVIÁRIO 

• Habilitação Carteira D 

• Ter experiência comprovada de pelo menos 05 anos na profissão de motorista de ônibus. 

• Dirigir e conservar veículos automotores, da frota da Administração Pública, conduzindo-os 

e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança 
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do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de materiais, pessoas e 

estudantes. 

• Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de 

combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para 

certificar-se de suas condições de funcionamento. 

• Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, 

visando o cumprimento das normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção 

ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 

outros veículos. 

• Dirigir corretamente veículos pertencentes à frota municipal, obedecendo ao Código 

Nacional de Trânsito, recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais, animais e 

equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança conforme 

itinerários estabelecidos. 

• Controlar a carga e descarga do material transportado, comparando-o aos documentos 

recebidos, para atender corretamente o usuário. 

• Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 

o seu perfeito funcionamento e conservação. 

• Transportar materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos para obras em 

andamento, assegurando a execução dos trabalhos. 

• Efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais transportados, 

quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas. 

• Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura. Para 

permitir sua manutenção e abastecimento. 

• Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 

outros veículos. 

• Providenciar os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando 

reparos, para assegurar seu perfeito estado. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

• Habilitação Carteira D 

• Ter curso específico para dirigir ambulância; 

• Dirigir e conservar veículos automotores, da frota da Administração Pública, conduzindo-os 

e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança 

do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de pessoas; 

• Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de 

combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para 

certificar-se de suas condições de funcionamento; 

• Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, 

visando o cumprimento das normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção 

ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 

outros veículos; 

• Dirigir corretamente veículos pertencentes à frota municipal, obedecendo ao Código 

Nacional de Trânsito, recolhendo e transportando pessoas em locais e horas determinadas, 

conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos; 

• Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 

o seu perfeito funcionamento e conservação; 

• Efetuar anotações das viagens realizadas, quilometragem rodada, itinerários e outras 

ocorrências, seguindo normas estabelecidas; 

• Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura, para 

permitir sua manutenção e abastecimento; 

• Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 

outros veículos; 

• Providenciar os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando 

reparos, para assegurar seu perfeito estado; 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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VIGIA 

• Exercer a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centros de 

saúde, estabelecimentos de ensino e outros bens públicos municipais, percorrendo-os 

sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à proteção, à manutenção da 

ordem, evitando a destruição do patrimônio público. 

• Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, 

verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, 

para evitar roubos e outros danos. 

• Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros pertinentes, 

anotando o número dos mesmos, para evitar desvio de materiais e outras faltas. 

• Zelar pela segurança de veículos e equipamentos da oficina mecânica, bomba de gasolina, 

serralheria e demais equipamentos da Administração Municipal, fiscalizando a entrada de 

pessoas nas dependências sob sua guarda, visando à proteção e segurança dos bens públicos. 

• Verificar se a pessoa procurada está no prédio, utilizando-se de telefone, interfone ou outros 

meios, para encaminhar o visitante ao local. 

• Inspecionar as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os trabalhos de 

limpeza, remoção ou incineração de resíduos, para assegurar o bem-estar dos ocupantes. 

• Encarrega-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, 

recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências 

desagradáveis. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

• Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e 

preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e 

orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões técnicos; 

• Elaborar, planejar, executar, supervisionar, fiscalizar projetos de obras e serviços de 

engenharia civil nas instalações e áreas de domínio do Município, assegurando os padrões 

técnicos exigidos, inclusive defesa no meio ambiente; 

• Elaborar orçamento; 

• Vistoriar, avaliar, realizar perícias e emitir pareceres e laudos técnicos; 
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• Elaborar estudos, supervisionar, periciar obras e serviços que envolvam tratamento e destino 

de efluentes líquidos e resíduos sólidos; 

• Elaborar projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos 

e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo 

aproximado dos custos, para submeter à apreciação; 

• Supervisionar e fiscaliza obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos de 

obras viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para 

assegurar os padrões de qualidade e segurança; 

• Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e 

examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado 

para a construção; 

• Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, 

consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação dos 

materiais que devem ser utilizados na construção; 

• Elaborar relatórios, registrando os trabalhos executados as vistorias realizadas e as 

alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados; 

• Executar outras tarefas atribuições compatíveis com a função, determinadas pelo Chefe do 

Executivo. 

 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

• Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, 

experimentação, ensaio e divulgação técnica;  

• Responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência técnica no valor máximo de 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por projeto, nas áreas de impacto ambiental, 

paisagismo, jardinagem e horticultura;  

• Conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva 

formação profissional;  

• Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão dos 

respectivos laudos nas atividades de exploração e manejo do solo, matas e florestas de 

acordo com suas características, alternativas de otimização dos fatores climático s e seus 

efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, propagação em cultivos 
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abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação e produção de mudas (viveiros) 

e sementes;  

• Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade relativo a sua área de atuação;  

• Prestar assistência técnica na aplicação, manejo e regulagem de máquinas, implementos, 

equipamentos agrícolas e produtos especializados, bem como na recomendação, 

interpretação de análise de solos e aplicação de fertilizantes e corretivos;  

• Prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas;  

• Além das atribuições mencionadas, fica assegurado aos Técnicos Agrícolas de 2º grau o 

exercício de outras atribuições desde que compatíveis com a sua formação curricular.  

 

AUXILIAR DE DESENHO 

• Ter curso de AutoCad 

• Executar desenhos para projetos de engenharia; 

• Organizar, controlar e arquivar material técnico de projetos; 

• Executar outras atribuições correlatas. 

 

ENCARREGADO DO HORTO 

• Controlar a entrada de estranhos na área do Horto Municipal, evitando que pessoas utilizem 

o local para uso de drogas e entorpecentes; 

• Controlar o corte e poda de árvores do Horto, das ruas, Praças e Jardins; 

• Organizar e controlar as atividades junto ao Horto Florestal no cultivo e distribuição de 

mudas de plantas; 

• Organizar e controlar as atividades para prestação de serviço público relacionadas ao Horto 

Municipal;  

• Zelar pelo patrimônio público, mais especificamente pela estrutura destinada aos serviços de 

Horto Municipal; 

• Realizar tarefas correlatas solicitadas pelo superior imediato.  

 

PINTOR 

• Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras, raspando-as, 

lixando-as, limpando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, 
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visando à manutenção e à conservação dos próprios municipais. 

• Verificar o trabalho a ser executado, observando o estado da superfície para determinar os 

procedimentos e materiais a serem utilizados. 

• Limpar as superfícies, escovando, lixando ou retirando a pintura velha ou das partes 

danificadas com raspadeiras, espátulas e solvente para eliminar os resíduos. 

• Preparar as superfícies, emassando, lixando e retocando falhas e emendas, para corrigir 

defeitos e facilitar a aderência da tinta. 

• Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e 

secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade especificadas. 

• Pintar as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta, utilizando 

pincéis, rolos ou brochas para protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado. 

• Executar serviços de pintura em vitrôs, janelas, vidraças e portas, preparando a superfície 

com camada de massa, para assegurar o serviço desejado. 

• Zelar pelos equipamentos e materiais de sua utilização. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

PEDREIRO 

• Executar trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em 

camadas superpostas e rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, 

paredes, colocando pisos, azulejos e outros similares. 

• Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações da 

construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a executar. 

• Ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será 

colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em 

questão. 

• Misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para 

obter a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e tijolos. 

• Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os 

desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da 

construção; 

• Construir base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações possibilitar a 
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instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins. 

• Executar serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de 

pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material 

e ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos. 

• Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 

reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases 

danificadas, para reconstituir essas estruturas. 

• Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e aten-

tando para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de 

revestimentos. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

ELETRICISTA 

• Instalar e faz a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em 

geral, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos 

de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico; 

• Executar trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, 

caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para 

estruturar a parte geral da instalação elétrica. 

• Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, 

conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço 

de instalação. 

• Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interrup-

tores, disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, 

alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia. 

• Realizar a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras 

solenidades programadas pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, 

para obter os efeitos desejados. 

• Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de 

instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações 

de qualidade e segurança. 
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• Promover a instalação, reparar, e substituir de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e inter-

ruptores, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de 

consumo de energia elétrica. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2015 
 

ANEXO III          -          FICHA DE INSCRIÇÃO          -          (Nº: __________) 
 

 

Inscrição para o CARGO:_________________________________________________________ 
Nome completo:__________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:_______/_______/_______          -          Sexo: (    )Feminino     (    )Masculino 
Endereço:________________________________________________________________________ 
Bairro: ________________________ - Cidade:______________________________ - Estado:____ 
CEP:_______________ - Email:______________________________________________________ 
Telefone fixo: (___)______________ - Celulares: (___)______________ -  (___)______________ 
RG nº:___________________________            -            CPF nº:____________________________ 
Aposentado:  (___) Sim     (___) Não        –        Data da Aposentadoria:_______/_______/_______ 
Área de Formação Profissional/Escolaridade: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Tempo de serviço de contrato prestado junto aos Órgãos da Administração Direta ou Indireta na 
Prefeitura Municipal de São Lourenço no cargo pleiteado:_________________________________ 
Tempo de serviço de contrato prestado em outros Órgãos da Administração Pública no cargo 
pleiteado:________________________________________________________________________ 
Formação escolar superior à mínima exigida e relacionada ao cargo pleiteado:_________________ 
________________________________________________________________________________ 

(Atenção: Não será computado o tempo do Servidor Público Municipal Efetivo e/ou Aposentado) 

 
- Todas as informações são de responsabilidade do requerente, ficando anulada a inscrição no caso 
da não veracidade das informações. 
- É necessário relacionar, no verso desta folha, todas as cópias de documentos que ficarem anexadas 
a esta Ficha de Inscrição. É obrigatório conferir a relação e assinar no final da mesma. 
- Estou Ciente de que os contratos serão regidos pela Lei Municipal nº 2.945/2009 e suas alterações. 

 

São Lourenço, em _____ de Dezembro de 2015. 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Candidato ou de seu Procurador 

 
Não preencha os campos abaixo, pois são de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. 

Servidor responsável pelo preenchimento 

 
_________________________________ 

Títulos = (______) 
Tempo de Serviço no Município de São Lourenço = (______) 
Total de Pontos = (______) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Prefeitura de São Lourenço/MG – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana 

Processo Seletivo Simplificado 2015   -   Comprovante da Ficha de Inscrição  (Nº: __________) 

Nome:_______________________________________ - 

Cargo:_______________________ 


