
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

     ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA nº 006/2013

Edital nº 002/2013 – Adendo (inclusão de novos cargos)

A Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES e o SAAE – Servido Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré/ES,
torna pública a inclusão de 02 (dois) novos cargos no Edital nº 001 (Abertura) do PSS nº 006/2013,
conforme especificado a seguir, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS:

(...)

1.5 Os cargos, a jornada de trabalho semanal, os pré-requisitos, o vencimento mensal e as vagas são
os estabelecidos a seguir:

Cargo

Jornada
de

Trabalho
Semanal

Pré-requisito
Vencimento

Mensal
Vagas

(...) (...) (...) (...) (...)

Operador de
Máquinas Leves

40h
Ensino fundamental

incompleto + CNH “D”
R$ 678,00

01  +  cadastro  de
reserva

Operador de
Máquinas
Pesadas

40h
Ensino fundamental

incompleto + CNH “D”
R$ 732,07

01  +  cadastro  de
reserva

(...) (...) (...) (...) (...)

Anexo I

Atribuição dos Cargos

(...)

OPERADOR  DE  MÁQUINAS  PESADAS  e  de  MÁQUINAS  LEVES:  operar  motoniveladora,
retroescavadeira, pá carregadeira, trator de esteira, trator agrícola, rolo compactador, motoniveladoras,
carregadeiras,  escavadeira  hidráulica  e  outros  tratores  e  reboques,  para  execução  de  serviços  de
carregamento  e  descarregamento  de  material,  escavação,  terraplanagem,  nivelamento  de  solo,
pavimentação,  desmatamento,  retirada  de  cascalhos,  dragagens  em  rios  e  conservação  de  vias;
conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção,
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismo de tração e movimentação
dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para carregar ou descarrega
terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;
pôr  em  prática  as  medidas  de  segurança  recomendadas  para  a  operação  e  estacionamento  da
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; efetuar reparos de emergência, utilizando as ferramentas
apropriadas,  para  assegurar  o  bom  funcionamento  do  equipamento;  acompanhar  os  serviços  de
manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os
testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos
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realizados,  consumo  de  combustível,  conservação  e  outras  ocorrências,  para  controle  da  chefia;
observar as normas de segurança do trabalho; executar outras atribuições afins.
(...)

Anexo II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS:

(...)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(...)

OPERADOR  DE  MÁQUINAS  PESADAS  e  de  MÁQUINAS  LEVES:  operar  motoniveladora,
retroescavadeira, pá carregadeira, trator de esteira, trator agrícola, rolo compactador, motoniveladoras,
carregadeiras,  escavadeira  hidráulica  e  outros  tratores  e  reboques,  para  execução  de  serviços  de
carregamento  e  descarregamento  de  material,  escavação,  terraplanagem,  nivelamento  de  solo,
pavimentação,  desmatamento,  retirada  de  cascalhos,  dragagens  em  rios  e  conservação  de  vias;
conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção,
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismo de tração e movimentação
dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para carregar ou descarrega
terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;
pôr  em  prática  as  medidas  de  segurança  recomendadas  para  a  operação  e  estacionamento  da
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; efetuar reparos de emergência, utilizando as ferramentas
apropriadas,  para  assegurar  o  bom  funcionamento  do  equipamento;  acompanhar  os  serviços  de
manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os
testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos
realizados,  consumo  de  combustível,  conservação  e  outras  ocorrências,  para  controle  da  chefia;
observar as normas de segurança do trabalho; executar outras atribuições afins.

(...)

Jaguaré/ES, em 20 de dezembro de 2013.

Rogério Feitani
Prefeito Municipal

Sérgio Pinto Correa
Diretor do SAAE
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