
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO 

Edital de Concurso Público 001/2013 
 
 

RETIFICAÇÃO N.° 001 
CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2013 

 
O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, juntamente 
com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso 
Público, nomeada pela Portaria n° 044/2013, torna público a retificação n. 001 do Edital de 
Concurso Público 001/2013, conforme segue: 
 

1. As atribuições do cargo de Agente de Serviços Públicos nível II, constantes do anexo II 
do edital passa a ter a seguinte redação: 

 
Habilitação:  
Certificado de conclusão de primário completo. 
Atribuições: carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar 
mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudança; proceder à 
abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; lavar e remover o lixo e detritos das 
ruas, prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, cocheiras e depósitos de 
lixo e detritos orgânicos, inclusive gabinetes sanitários públicos ou em prédios municipais; 
cuidar dos sanitários; recolher lixo a domicílio, operando caminhões de asseio público; 
auxiliar em tarefa de construção; calçamento, pavimentação em geral; preparar argamassa; 
auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar no serviço de 
abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e 
fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem, cuidar de árvores frutíferas; 
proceder à apreensão de animais soltos nas vias públicas; quebrar e britar pedras; lavação 
e lubrificações dos veículos, caminhões e maquinários; exercer vigilância em locais 
previamente determinados; executar pequenas pinturas  e reparos em geral, realizar rondas 
de inspeção em intervalos fixados adotando providências para evitar roubos, incêndios, 
danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc.; controlar a 
entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância; verificar 
as autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão 
devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; 
atender o telefone e anotar recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades 
competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários quando 
necessário no exercício de suas funções e executar tarefas correlatas. 
 

2. As atribuições do cargo de Mecânico de Veículos Pesados, constantes do anexo II do 
edital passa a ter a seguinte redação: 

 
Habilitação: 
Certificado de conclusão de 1º grau. 
Atribuições: Consertar peças de máquinas, veículos pesados; fazer soldas elétricas 
ou a oxigênio; fazer a conservação de instalações eletro-mecânicas; inspecionar e 
reparar automóveis, caminhões, tratores, compressores, bombas, etc. inspecionar e 
ajustar unidades e partes relacionadas com motores, pistões, mancais, sistema de 
lubrificação, transmissão, embreagem, carburadores, freios e distribuidores; 
esmerilhar e assentar válvulas, ajustar anéis de segmento, desmontar e montar 
caixas de mudanças; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; 
socorrer veículos imobilizados por desarranjo mecânico, usar o carro guincho, 
executar serviços de chapeamento e pintura de veículos,  zelar e se responsabilizar 



pela limpeza conservação e funcionamento de maquinas  e do equipamento de 
trabalho; e executar outras tarefas correlatas. 
 

3. O edital completo será republicado com as devidas retificações não alterando o 
cronograma do certame. 

 
4. As demais regras e atribuições permanecem inalteradas. 

 
Porto União (SC), 23 de outubro de 2013. 

 
 

ANÍZIO DE SOUZA 
Prefeito do Município de Porto União 

 


