
Nº  DE

VAGAS

CARGOS REQUISITOS VALOR  DA

REMUNERAÇÃO

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

02 Tecnólogo em Agroindústria REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Nível Superior Completo, com habilitação legal para exercício da profissão.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atuar no planejamento, execução e controle das diversas etapas que compõem a cadeia agroindustrial

das diferentes matérias-primas agropecuárias.

R$ 3.087,94 30 horas

01 Auxiliar de Inspeção REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Auxiliar todas as atividades de inspeção sanitária realizadas no âmbito do Município, dando suporte à

equipe técnica responsável pelos serviços.

R$1.685,14 44 horas

01 Técnico Sanitário REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Nível Superior com qualificação em Medicina Veterinária, com habilitação legal para exercício da profissão.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atua na inspeção e fiscalização sanitária.

R$ 3.704,02 30 horas

09 Tratorista Agrícola REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: 4ª série do 1º Grau, com conhecimento prático da atividade e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D ou

E, conforme disposto no CTB.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar com trator e equipamentos agrícolas acoplados.

R$ 1.150,60 44 horas

01 Zootecnista REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Nível Superior completo, formação específica de Zootecnista, com habilitação legal para exercício da profissão.

b)  DESCRIÇÃO  SINTÉTICA:  Desempenho  das  atividades  referentes  ao  manejo  de  grandes  e  pequenos  animais,  avaliação  de

processos e estudos zootécnicos.

R$ 3.704,02 30 horas

01 Engenheiro Agrônomo REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Nível Superior completo, com habilitação legal para exercício da profissão.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar trabalhos de Agronomia de natureza geral, pesquisas, experimentação e fomentos agrícolas.

R$3.704,02 30 horas

01 Geólogo REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Nível superior completo, com habilitação legal para exercício da profissão.

b)  DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar  trabalhos  de geologia  de natureza geral,  pesquisa,  experimentação  e organização sempre

voltadas à gestão do meio ambiente, à Educação Ambiental e ao Planejamento Ambiental.

R$ 3.704,02 30 horas

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº. 008/2018

PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  PARA  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  PARA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES, Prefeito Municipal de Santana do Livramento, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 102,
inciso XI da Lei Orgânica do Município, visando à contratação de pessoal, por prazo determinado e através de contrato administrativo, amparado em
excepcional interesse público, disposto na Lei Municipal nº 2620/1990, art. 237, Lei Municipal nº 7316/2018 e no art. 37, inciso IX, da Constituição
da  República,  torna  pública  a  realização  de  Processo  Seletivo  Simplificado,  que  será  regido  pelas  normas  estabelecidas  neste  Edital,  para
preenchimento das vagas e correspondente exercício das funções de: (02) Tecnólogos em Agroindústria; (01) Auxiliar de Inspeção; (01) Técnico
Sanitário; (09) Tratoristas Agrícolas; (01) Zootecnista; (01) Engenheiro Agrônomo; (01) Geólogo; (01) Analista em Desenvolvimento Rural e Gestão
Agroindustrial; (03) Mecânicos; (04) Operadores de Máquinas; (01) Eletricista de Manutenção de Veículos; (01) Chapista; (03) Cozinheiros; (02)
Pedreiros e (12) Operários.

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão, designada por meio de Portaria Nº 541/2018, composta pelos
servidores Kelly Iahskara Borges Prado Lima – matrícula 213931, Paulo Roberto Rodrigues Silveira – matrícula 209242 e Vinicios Repeto Monte
Blanco – matrícula 8030214.
1.1.1 Quando as reuniões da Comissão se referirem a questões e deliberações controversas serão objeto de registro em atas.

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, bem como seus atos e decisões inerentes, serão publicados integralmente no Diário
Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, da FAMURS (http://www.diariomunicipal.com.br/famurs/), no Mural de Publicações Oficiais da Sede
da Prefeitura Municipal; e, ainda, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento(http://www.sdolivramento.com.br).
1.4 O Processo Seletivo Simplificado consistirá  em análise  de currículos pela Comissão, conforme designado neste  Edital  no item 1.1,  e  em
entrevista a  ser realizada pela servidora Vanusa Denis  Silveira  – matrícula 224081, titular de Cargo de Psicólogo, designado pela Portaria Nº
541/2018, integrante do Quadro de Servidores Efetivos desta Prefeitura Municipal.

1.5 O contrato será firmado pelo prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido antecipadamente ou prorrogado por igual
período, mediante interesse público, através de contrato administrativo e pelo Regime Geral da Previdência.

2 ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício das seguintes atividades:

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento http://www.diariomunicipal.com.br/famurs/materia/0162E831/03AM...

1 of 6 16/10/2018 08:08



01 Analista  de Desenvolvimento

Rural e Gestão Agroindustrial

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Nível Superior completo em Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial, com habilitação legal para exercício da

profissão e Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atuar dentro da sua área de concentração/atuação, em todos os projetos, programas, ações, serviços,

expedientes e demais atividades necessárias ao Poder Público Municipal, firmar documentos técnicos ou de responsabilidade técnica,

atender pessoalmente ao público em geral.

R$ 3.704,02 30 horas

03 Mecânico REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: 4ª série do 1º grau.

b)  DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  Reparar,  substituir  e  ajustar  peças  mecânicas  defeituosas  ou  desgastadas  de  veículos,  máquinas,

motores, sistemas hidráulicos e ar comprimido e outros; fazer vistoria mecânica em veículos automotores.

R$ 1.392,21 44 horas

04 Operador de Máquina REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: 4ª série do 1º Grau, conhecimentos práticos pertinentes ao cargo e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C,

D ou E, conforme disposto no CTB..

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis.

R$ 1.392,21 44 horas

01 Eletricista de Manutenção de

Veículos

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Ensino Médio completo, acrescido de curso profissionalizante de Eletricidade ou Eletrônica de Veículos.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar todas as atividades relacionadas com a manutenção, conservação, conserto e análise das partes

e componentes elétricos ou eletrônicos da frota de veículos do Município, atuar na montagem de partes elétricas e outras de veículos

automotores e motocicletas. Exercer demais atividades atinentes às famílias 9531 e/ou 953115 do Cadastro Brasileiro de Ocupação.

R$1.854,28 30 horas

01 Chapista REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar o serviço de chapeamento de veículos em geral.

R$ 1.392,21 44 horas

03 Cozinheiro REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental incompleto.

b)  DESCRIÇÃO  SINTÉTICA:  Responsabilizar-se  pela  preparação  e  cozimento  de  alimentos  em  instituições  do  Município  e

acampamentos rurais.

R$ 951,29 44 horas

02 Pedreiro REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, para construção e reconstrução de obras e

edifícios públicos.

R$1.150,60 44 horas

12 Operário REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Incompleto.

b) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar trabalhos braçais em geral.

R$ 951,29 44 horas

2.2 As funções a serem desempenhadas pelos contratos correspondem às atribuições dos cargos, constante no presente edital, estabelecidas no Anexo
I da Lei Municipal n° 2.717/90 e alterações.

2.3 Além da remuneração o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: Gratificação Natalina proporcional ao período trabalhado; férias
proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime Geral de Previdência.
2.3.1 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários.

2.4 Os deveres e proibições aplicados ao contratado correspondem o que dispõe a Lei Municipal 7.316/2018 e os artigos 151 e 152 da Lei Municipal
nº 2.620/1990.

3 INSCRIÇÕES

3.1  As  inscrições  serão  recebidas  exclusivamente  pela  Comissão  designada,  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Administração,  situado  na  Rua
Rivadávia Correa, nº 858, 2o Andar, bairro Centro, Santana do Livramento – Sede da Prefeitura Municipal, CEP 97.573-616, mediante protocolo de
currículos, no período compreendido entre os dias 15 e 19/10/2018, das 07h e 30min às 13h e 30min.
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.

3.3 As inscrições serão gratuitas.

4 CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer ao endereço, horários e prazos indicados no item 3.1, ou por
intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo
Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos:
4.1.1 Envelope lacrado e identificado conforme o item 4.1.2, contendo currículo profissional, acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as
informações contidas no currículo, e cópia de documento oficial de identificação do candidato, que será devidamente protocolado junto a Secretária
conforme item 3.1.
4.1.2 Na identificação do envelope deve constar:
a) nome completo do candidato;
b) cargo ao qual concorre;
c) telefone para contato;
d) relação de documentos que integram o envelope.

5 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E LISTA DE CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, nos locais indicados no item 1.3, no prazo de 02 (dois) dias úteis, edital contendo
a relação preliminar dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.
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