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Cargos 
Vagas 

(1)

Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o 
exercício do cargo a serem apresentados quando da 

posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Julho/2019 

R$ 
(2)

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Auxiliar Administrativo 01+ CR Ensino Médio Completo. (3) 40h R$ 2.386,27 R$ 76,99 

Auxiliar de Educação Infantil 01+ CR 
Ensino Médio completo e capacitação na área de 
Educação Infantil, com carga horária mínima de 40h. (4) 

40h R$ 1.690,28 R$ 76,99 

Doméstica 01+ CR Ser alfabetizado. 40h R$ 1.491,42 R$ 50,08 

Enfermeiro II CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Enfermeiro. (3) 

40h (5) R$ 5.617,68 R$ 115,50 

Monitor 01+ CR Ensino médio completo. (4) 40h R$ 1.690,28 R$ 76,99 

Nutricionista 01+ CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Nutricionista. 

20h R$ 2.435,99 R$ 115,50 

Operador de Máquinas CR Ser alfabetizado e CNH categoria mínima “C”. (6) 40h R$ 2.833,70 R$ 50,08 

Psicopedagogo 01+ CR 

a) Ensino superior completo em Psicopedagogia; ou
b) Ensino superior completo em Psicologia, Pedagogia
ou outra Licenciatura e Pós-Graduação lato sensu em
nível de Especialização em Psicopedagogia.

12h R$ 1.690,28 R$ 115,50 

NOTAS DE RODAPÉ À TABELA DE CARGOS 

 Por CR deve-se entender Cadastro Reserva; 
 Por habilitação legal para o exercício da profissão deve-se entender todo e qualquer requisito que o Conselho da respectiva profissão 

exija para fins de exercício legal daquela profissão; 
 A descrição das atribuições de cada cargo, em conformidade com a lei de criação dos referidos, encontra-se no Anexo V do presente edital; 

1 

A classificação neste certame, dentro das vagas legais existentes não assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a garantia de ser 
nomeado segundo as vagas legais existentes, de acordo com as necessidades e disponibilidade orçamentária da Administração Municipal, 
respeitada a ordem de classificação, bem como o percentual de vagas reservadas, dentro da validade do certame. A posse dos candidatos, 
classificados neste certame, para os cargos sem previsão de vaga legal, ou, ainda, em número excedente à(s) vaga(s) legal(is) existente(s) 
prevista(s) para o cargo em que se inscreveram, fica condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas no prazo de validade deste 
certame, sendo esses candidatos meros detentores de expectativa de direito à nomeação; 

2 
Valor inicial de cada cargo, conforme legislação vigente no Município, limitado ao teto constitucional estabelecido pelo Art. 37, XI, da 
CF/88.  

3 
Excepcionalmente autorizado a dirigir veículos, desde que seja condição para desempenho do cargo e que possua Carteira Nacional de 
Habilitação; 

4 

Nos termos da Lei Municipal nº 2.268/2019, o exercício do cargo exige aptidão psicológica (eliminatória), a qual será verificada através de 
Avaliação Psicológica, que será realizada quando do chamamento para a posse, por profissional da área de Psicologia devidamente 
habilitado, sob a responsabilidade do Município de Vila Flores/RS. A ausência da aptidão psicológica impossibilita o deferimento da posse, 
sendo garantido ao candidato o direito à ampla defesa e ao contraditório;  

5 O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, domingos, feriados e plantões; 

6 

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a ser apresentada, conforme exigência do cargo, por ocasião da posse, deve estar válida e 
regular, nos termos da legislação brasileira de trânsito vigente, com pontuação que permita o pleno exercício do direito de dirigir; Para a 
realização da Prova Prática, os candidatos deverão apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e compatível com o veículo 
ou equipamento a ser utilizado na realização dos testes; Em quaisquer situações (posse e/ou Prova Prática), NÃO serão aceitos 
protocolos ou encaminhamentos da CNH; 


