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1.1. DAS VAGAS: 
 
1.1.1. O certame destina-se ao provimento das vagas legais existentes, de acordo com o item 1.1.3 - Tabela de 
Cargos deste edital. Os candidatos aprovados para os cargos sem vaga legal existente (Cadastro Reserva) e os 
candidatos aprovados no certame em número excedente às vagas legais previstas formarão o Cadastro Reserva, 
cuja nomeação fica condicionada às vagas que vierem a existir (liberação e/ou criação futura de vaga) dentro da 
validade do certame, respeitada a ordem de classificação.  
 
1.1.2. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a garantia de 
ser nomeado segundo as vagas legais existentes, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, 
respeitada a ordem de classificação, dentro da validade do certame.  
 
1.1.3 - Tabela de Cargos: 
 

Cargos 
Vagas 
Legais 

Escolaridade e/ou outros requisitos 
exigidos para o Cargo na Posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
 Set/18  
R$ 

(1)
 

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Administrador 01 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Administrador. 

30h 3.474,85 120,00 

Advogado 01 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Advogado. 

20h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Agente Administrativo 02 Ensino Médio completo. 40h 
(2)

 1.792,22 90,00 

Agente Administrativo Auxiliar 01 Ensino Fundamental completo. 40h 
(2)

 926,55 75,00 

Agente de Controle Interno 01 
Ensino Médio completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Técnico em Contabilidade.  

40h 1.792,22 90,00 

Agente de Fiscalização Sanitária e 
Ambiental 

CR Ensino Médio completo. 40h 
(2)

 1.792,22 
(3)

 90,00 

Agente Fiscal Municipal 01 Ensino Médio completo. 40h 
(2)

 1.792,22 90,00 

Agente Fiscal Tributário 02 
Ensino Médio completo e CNH categoria 
“B”. 

(4)
 

40h 
(2)

 1.792,22 90,00 

Arquiteto 01 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Arquiteto. 

20h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Assistente Social 01 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Assistente Social. 

30h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Atendente de Educação Infantil 04 
Ensino Fundamental completo e Curso 
de Recreação completo de, no mínimo, 
120 horas. 

40h 
(2)

 1.111,88 75,00 

Atendente de Saúde 02 
Ensino Fundamental completo e Curso 
de Auxiliar de Saúde Bucal completo.  

40h 
(2)

 1.493,53 
(3)

 75,00 

Auditor Fiscal de Tributos Municipais 01 
Ensino Superior completo em Ciências 
Contábeis, Administração, Economia ou 
Direito e CNH categoria “B”.

 (4)
 

40h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Auxiliar de serviços gerais 04 Ensino Fundamental incompleto. 40h 
(2)

 926,55 
(3)

 60,00 

Biólogo CR 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Biólogo. 

30h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Carpinteiro 01 Ensino Fundamental incompleto. 40h 
(2)

 1.304,35 
(3)

 60,00 

Contador 01 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Contador. 

40h 3.474,85 120,00 

Cozinheiro 
(5)

 01 Ensino Fundamental incompleto. 40h 
(2)

 926,55 
(3)

 60,00 

Cuidador Social 
(5)

 04 Ensino Fundamental completo. 40h 
(2)

 1.111,88 75,00 
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Desenhista 01 
Ensino Médio completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Desenhista Projetista. 

40h 
(2)

 1.792,22 90,00 

Educador Social 02 Ensino Médio completo. 40h 1.493,53 90,00 

Eletricista 01 

Ensino Fundamental completo e: 
a) Curso completo em Eletrotécnica; ou 
b) Estar cursando o último ano do Curso 

em Eletrotécnica. 

40h 
(2)

 1.304,35 
(6)

 75,00 

Enfermeiro 03 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Enfermeiro. 

40h 
(2)

 3.474,85 
(3)

 120,00 

Engenheiro 01 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Engenheiro Civil. 

30h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Engenheiro Agrônomo CR 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Engenheiro Agrônomo. 

30h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Engenheiro Ambiental CR 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Engenheiro Ambiental. 

30h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Farmacêutico CR 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Farmacêutico. 

30h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Fisioterapeuta 02 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Fisioterapeuta. 

30h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Fonoaudiólogo 01 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Fonoaudiólogo. 

30h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Instrutor de Oficinas 01 
Ensino Médio completo e Curso na área 
de artesanato. 

(7)
 

20h 877,45 90,00 

Mecânico 01 Ensino Fundamental completo. 40h 
(2)

 1.304,35 
(3)

 75,00 

Médico Clínico Geral  01 
Ensino Superior completo e habilitação 
profissional e legal para o exercício da 
profissão de Médico Clínico Geral. 

40h 8.687,24 
(3)

 120,00 

Médico do Trabalho  01 
Ensino Superior completo e habilitação 
profissional e legal para o exercício da 
profissão de Médico do Trabalho.  

10h 
(2)

 1.944,55 120,00 

Médico Sanitarista  01 
Ensino Superior completo e habilitação 
profissional e legal para o exercício da 
profissão de Médico Sanitarista. 

12h 1.944,55 120,00 

Motorista 02 

a) Ensino Fundamental completo; e  
b) CNH categoria “D”; 

(4) 
e

 

c) Curso de Transporte Escolar, nos 

termos da regulamentação do 
CONTRAN.. 

(8) 
 

40h 
(2)

 1.304,35 
(3)

 75,00 

Nutricionista CR 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Nutricionista. 

40h 
(2)

 3.474,85 120,00 

Odontólogo 03 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Odontólogo. 

30h 3.474,85 
(3)

 120,00 

Operador de Máquinas  01 
Ensino Fundamental incompleto e CNH 

categoria mínima “C”. 
(4) 

 
40h 

(2)
 1.304,35 

(3)
 60,00 

Operário especializado 02 Ensino Fundamental incompleto. 40h 
(2)

 926,55 
(3)

 60,00 

Pedreiro 01 Ensino Fundamental incompleto. 40h 
(2)

 1.304,35 
(3)

 60,00 

Pintor  01 
Ensino Fundamental incompleto e 
Experiência comprovada de, no mínimo, 
2 (dois) anos em pintura. 

(9)
 

40h 
(2)

 926,55 60,00 

Psicólogo 02 
Ensino Superior completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 

40h 
(2)

 3.474,85 120,00 
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Psicólogo. 

Técnico em Agropecuária 01 
Ensino Médio completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Técnico em Agropecuária. 

40h 
(2)

 1.944,55 90,00 

Técnico em Enfermagem 04 
Ensino Médio completo e habilitação 
legal para o exercício da profissão de 
Técnico em Enfermagem. 

40h 
(2)

 1.944,55 90,00 

Técnico em Informática 01 
Ensino Médio completo e Curso Técnico 
em Informática completo, reconhecido 
pelo MEC. 

40h 
(2)

 1.944,55 90,00 

Tesoureiro CR 
Ensino Médio completo e Curso Técnico 
em Contabilidade completo. 

40h 
(2)

 1.792,22 90,00 

Topógrafo 01 
Habilitação legal para o exercício da 
profissão de Topógrafo. 

40h 
(2)

 1.944,55 90,00 

Vigilante 01 
Ensino Fundamental incompleto e Curso 
de Formação de Vigilante completo. 

40h 
(2)

 
877,45 

 
60,00 

Zelador 01 Ensino Fundamental incompleto. 40h 
(2)

 877,45 60,00 

CR = Cadastro Reserva 
(1) 

O Vencimento Básico Inicial tem por base a tabela de vencimentos vigente no Municipio de Arroio dos Ratos, limitado ao 
subsídio do Prefeito, nos termos do Art. 37, XI, da Constituição Federal.  Ao vencimento do servidor será acrescido 

Vale-Alimentação, no valor de R$ 12,00/dia para os servidores com carga horária de, no mínimo, 30h semanais ou R$ 
6,00/dia para os servidores com carga horária de, no mínimo de 20h, nos termos da Lei nº 2665, de 06 de agosto de 2006, 
podendo ainda ser concedidos outros benefícios, nos termos da legislação vigente. Nos casos em que o vencimento for 
inferior ao salário mínimo nacional, haverá complementação até que este seja atingido. 

(2) 
O exercício do cargo poderá determinar serviços em regime de plantão, trabalhos à noite, aos sábados, domingos e feriados, 
bem como frequência a cursos especializados, atividade externa a qualquer hora do dia ou da noite, sujeito a trabalho 
desabrigado, atendimento ao público e ao uso de uniforme e equipamento individual fornecido pelo Município, se assim o 
Plano de Cargos exigir. 

(3) 
Será acrescido ao vencimento do servidor 20% por insalubridade, dependendo do local de trabalho. 

(4) 
Para os cargos de Agente Fiscal Tributário, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Motorista e Operador de Máquinas 
é obrigatória a apresentação de CNH tipo B, B, D e C, respectivamente, em conformidade com o CTB e conforme exigência 
do cargo, por ocasião da POSSE. Na realização da Prova Prática, os candidatos aos Cargos de Motorista e Operador de 
Máquinas deverão apresentar habilitação - CNH VÁLIDA e compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na 
realização dos testes. (Não serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH).  

(5)
 Os Cargos de Cozinheiro e Cuidador Social, terão sua lotação no Abrigo Institucional Dona Laura e, havendo necessidade 

da Administração, os servidores poderão ser realocados. 
 (6)

 Para o Cargo de Eletricista, será acrescido ao vencimento do servidor 30% por Periculosidade. 
(7)

 Para o cargo de Instrutor de Oficinas, em caso de necessidade da Administração Municipal, o servidor poderá lecionar em 

outra área de seu conhecimento, desde que comprovada habilitação. 
(8)

 A comprovação do Curso de Transporte Escolar, exigido para o cargo de Motorista, nos termos da regulamentação do 

CONTRAN, dar-se-á mediante apresentação de cópia de diploma, certificado, declaração, atestado ou documento, expedido 
pela Instituição responsável pelo curso, em que conste o período de realização (data de início e fim), a carga horária, o nome 
do curso e/ou os dados necessários para aferir a sua realização e a relação com o cargo.  Após a nomeação e, estando 
habilitado para outros veículos, conforme exigências do CONTRAN, o candidato poderá exercer suas atividades em qualquer 
tipo de veículo, conforme a necessidade da Administração Pública. 

(9)
 Experiência comprovada através de Carteira de Trabalho, Certidão ou Atestado fornecido por órgão público ou pessoa 
jurídica ou física responsável, designando as atribuições relacionadas ao cargo. 

 

1.2. AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS estão definidas no Anexo I do presente edital. 
 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. A fim de evitar ônus desnecessário, orienta-se aos interessados para efetuarem sua inscrição e realizar o 
pagamento do Boleto Bancário somente após tomarem conhecimento da íntegra deste edital e seus anexos. 
Realizada a inscrição e efetuado o pagamento do Boleto Bancário fica comprovada a aceitação dos termos deste 
Edital, não mais cabendo ao candidato alegar o desconhecimento das regras editalícias. 
 
2.2. Tendo em vista o andamento deste Concurso Público simultaneamente ao Concurso Público nº 001/2018, 
orienta-se aos candidatos para que se inscrevam somente em um dos editais e para uma vaga, tendo em vista a 
possibilidade de realização de todas as provas no mesmo horário e data. Eventualmente, se houver inscrição do 


