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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 01/2022
Publicação Nº 3535721

                                

EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 01/2022

ABRE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE BARRA 
BONITA, ESTADO DE SANTA CATARINA.

O Prefeito de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, SR. AGNALDO DERESZ, 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS

1.1. Disposições preliminares: 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 01/2022
PubPubliclicaçãação No Nº 3º 3535535721721

EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 01/2022

ABRE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE BARRA 
BONITA, ESTADO DE SANTA CATARINA.
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1.1.3. O presente Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo o provimento de 01 
(uma) vaga de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS com lotação na Secretaria Municipal de 
Viação, Obras, 02 (duas) vagas de SERVENTE, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação, Social, 01 (uma) vaga de AGENTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, com lotação na 
Secretaria Municipal de Agricultura e 01 (uma) vaga de OPERADOR com lotação na 
Secretaria Municipal de Agricultura ou Secretaria Municipal de Viação e Obras, e visa 
atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público e especialmente em 
substituição de servidoras em gozo de férias,  licenças ou exonerados até a realização de 
concurso público. 

site
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Considerando a pretensa contratação segundo os fins que se destinam, tendo em vista a 
situação de emergência em saúde pública, decorrente da propagação, em nível mundial, da 
COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2 (Novo Coronavírus), excepcionalmente os candidatos no 
ato da inscrição deverão ter a idade máxima de 59 (cinquenta e nove) anos completos e não 
estarem relacionados no grupo de risco da COVID-19, definido pela autoridade de saúde 
pública competente, em razão da incompatibilidade da contratação temporária emergencial 
com a possibilidade do contratado ser afastado da função.  

Títulos e Tempo de Experiência. 

1.2.  Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação: 
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Cargo Vagas 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimento 
Inicial 

Habilitação 

 

 

OPERADOR 

(CNH Categoria C)

 

2.  DAS INSCRIÇÕES 
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2.10. Os candidatos poderão se inscrever apenas em uma vaga. 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

3.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

Títulos Nº máx. 
Títulos 

Valor do 
Titulo 

Pontuação 

Cursos de atualização na área de atuação do cargo 

    
 05  5,00 
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3.3. DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

3.3.1. TEMPO DE EXPERIÊNCIA  

É de responsabilidade do candidato a apresentação da cópia da Ficha de Inscrição e 
cópia dos títulos para a Prova de Títulos, tantas cópias quantas necessárias, sendo que a 
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, não efetuarão cópias dos documentos faltantes. 

3.3.6.

4. DA SESSÃO PÚBLICA 

10h00min do dia 17/01/2022

5. DO EMPATE NA NOTA FINAL 
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6. DOS RESULTADOS PROVISÓRIOS 

7. DOS RECURSOS 
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8. DOS RESULTADOS DEFINITIVOS 

 
9. DO PROVIMENTO DO CARGO/FUNÇÃO 
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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AGNALDO DERESZ

 
Afonso Rizzo Brasil | OABSC 43135 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DESIGNAÇÃO 
DO EDITAL Nº 01/2022. DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS. 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA/SC
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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DO CARGO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Execução de trabalhos e serviços gerais de limpeza, de trabalhos braçais, manutenção e  
conservação, entre as quais:  
-Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral em edifícios, prédios, dependências,  
escolas, postos de saúde e outros locais, espanando, varrendo, lavando, encerrando e  
lustrado móveis e utensílios, copos, vasilhames, panelas e outros para manter as condições  
de higiene e conservação; 
-Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os para conservá-los em  
condições de uso; 
-Coletar o lixo depositado em lixeiros retirando-os para local adequado acondicionando-os  
em sacos próprios para deposito em lixeiras coleta ou incineração se for o caso; 
-Preparar alimentos como: café, chás e outros, servindo-os aos demais, as autoridades e  
visitantes em horários predeterminados ou quando solicitados; 
-Cuidar e procurar manter em bom estado os objetos e utensílios sob sua guarda e  
responsabilidade e aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades; 
-Executar a limpeza e a retirada de entulhos, lixos e outros resíduos de valas, valetas, bocas  
de lobo, canalização de águas pluviais e esgotos; 
-Executar a capina, roçagem e a remoção de vegetação das vias públicas, facilitando o  
trânsito de pessoas e veículos; 
-Carregar, remover e descarregar materiais como: terra, areia, brita, asfalto e outros  
materiais utilizando veículos automotores, carrinhos de mão e outros meios, destinados ao  
recapeamento e a recuperação do leito das rodovias e outras vias de uso coletivo; 
-Remover e transportar materiais necessários a preparação de argamassas, separando-os e  
juntando-os nas proporções determinadas pelo superior imediato; 
-Varrer ruas, praças, avenidas e logradouros públicos, coletando lixo e outros resíduos  
acondicionando-os em latões, sacos plásticos, ou carregando-os em veículos apropriados  
para o transporte deste tipo de carga; 
-Demarcar e preparar a sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura  
ou retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes para permitir o  
sepultamento; 
-Auxiliar na limpeza e conservação de cemitérios públicos, no transporte de caixões e  
exumação de cadáveres; 
-Executar outras atividades determinadas pelos superiores hierárquicos 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DO CARGO – SERVENTE 

 
Abrange trabalhos braçais em geral, serviços de zeladoria e copa, e outras atividades 
correlatas, das quais: 
-Coletar o lixo depositado em lixeiros retirando-os para local adequado, acondicionando-os 
em sacos próprios para depósito em lixeiras, coleta ou incineração se for o caso; 
-Executar a limpeza e a retirada de entulhos, lixos e outros resíduos de valas, valetas, bocas 
de lobo, canalização de águas pluviais e esgotos; 
-Executar a capina, roçagem e a remoção de vegetação das vias públicas, facilitando o 
trânsito de pessoas e veículos; 
-Carregar, remover e descarregar materiais como: terra, areia, brita, asfalto e outros 
materiais utilizando veículos automotores, carrinho de mão  e outros meios, destinados ao 
recapeamento e a recuperação do leito das rodovias e outras vias de acesso. 
-Executar serviços de preparo e distribuição de merenda, na rede municipal de ensino. 
 

ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DO CARGO – AGENTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
Executar manutenção preventiva e corretiva dos conjuntos moto-bomba. 
-Manter e conservar tubulações destinadas à condução de água, esgoto, cloro-gás e soluções 
químicas. 
-Instalar dosadores de soluções químicas, aferir hidrômetros. 
-Instalar conjuntos moto-bomba, bem como trocar peças de reposição tais como: selo 
mecânico, anel de vedação, eixo mancal, rolamento, rotor, etc.  
-Dar manutenção em registros, comportas, etc. Montar e conservar tubulações destinadas à 
condução de água, esgoto, cloro-gás e soluções químicas.  
-Instalar dosadores, aferições, reparos, substituições de peças dos hidrômetros defeituosos, 
corrigir vazamentos de água no hidrômetro. 
-Executar tarefas de redes de água e esgoto. Instalar e consertar encanamentos, fazer 
ligações de água e esgoto e instalar padrões de medição. 
-Executar assentamento de tubos, manilhas e conexões.  
-Executar e reparar ramais domiciliares.  
-Corrigir vazamentos em redes de água, bem como desobstruir as redes de esgoto. 
-Operar estação de tratamento de água. 
-Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de 
tratamento e de recalque dos sistemas de água. Preparar soluções e dosadores de produtos 
químicos.  
-Fazer limpeza na ETA. Proceder à lavagem das unidades de filtração. Preencher os 
relatórios diários da ETA. 
-Executar outras tarefas correlatas. 
-Efetuar leitura dos hidrômetros periodicamente nas propriedades dos consumidores. 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DO CARGO – OPERADOR 

 
Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, abrangendo 
operação e manutenção de máquinas e equipamentos, e outras atividades correlatas das 
quais: 
-Operar máquinas e implementos  agrícolas leves tais como: retroescavadeira, trator de 
pneus, carreta agrícola, distribuidor de adubo e outros similares; 
-Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou 
caçamba para escavar e mover terras, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; 
-Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de águas e outros; 
-Operar máquinas para aprofundar ou alargar leitos de rios, açudes, riachos e córregos; 
-Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos; 
-Operar máquinas para estender e compactar camadas de terra, areia, asfalto ou brita; 
-Operar máquina niveladora movida de lâmina ou escarificador, movimentando os 
comandos de marchas, direção e operações 
-Operar máquinas e implementos  agrícolas leves tais como: retroescavadeira, trator de 
pneus, carreta agrícola, distribuidor de adubo e outros similares; 
-Fazer a regulagem dos maquinários; acoplar os implementos aos sistemas mecanizado; 
abastecer os dispositivos do equipamento; operar as máquinas nas operações de aração, 
adubação, plantio, colheita e outras atividades agrícolas; 
-Regular o peso e a bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão, passa possibilitar 
a acoplagem dos implementos mecânicos; selecionar os implementos desejados, separando 
os diversos tipos de acordo com a textura do solo e a espécie de cultura, para acopla-los ao 
tratos;  engatar as peças ao sistema mecanizado acionando os dispositivos do equipamento, 
para proceder a lavra da terra;  abastece os dispositivos do trator com adubos, sementes e 
outras substâncias, dosando-as nas quantidades determinadas para distribui-las no solo 
durante as operações de preparo e plantio; 
-Manobrar as máquinas e equipamentos pelas áreas de serviço, movimentando-as dentro 
das técnicas exigidas e observando as irregularidades do terreno, para efetuar um serviço 
de qualidade ideal; 
-Fazer a manutenção das máquinas e implementos, abastecendo-os, limpando e lubrificando 
seus componentes e executando outras operações necessárias ao seu funcionamento para 
conservá-los em condições de uso; 
-Examinar ar ordens de serviço, verificando os locais onde serão realizadas; 
-Movimentar as máquinas, manipulando seus comandos, e observando o fluxo do transito e a 
sinalização para realizar as operações necessárias a realização dos serviços; 
-Zelar pela manutenção da máquina, comunicando falhas e solicitando reparos para 
assegurar seu perfeito estado; 
-Recolher a máquina após a jornada de trabalho, conduzindo-a a garagem, para permitir a 
manutenção e abastecimento da mesma. 
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ANEXO III – PORTARIA NOMEIA COMISSÃO COORDENADORA MUNICIPAL 

                                          
 

 
 

PORTARIA Nº 15/2022 de  10 de Janeiro de 2022. 
 

CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO PARA 
COMPOR RESERVA TÉCNICA, DO MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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AGNALDO DERESZ

Este ato foi registrado e Publicado na forma da Lei Orgânica Municipal.
Ass. Resp.

Publicado em   ___/____/_____ no Diário Oficial dos Municípios, conforme art. 89 da Lei 
Orgânica Municipal.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita- SC.
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ANEXO IV - CRONOGRAMA 

                                         

 
CRONOGRAMA 

 
DATA 

 

PORTARIA N.º 17 DE 11 DE JANEIRO DE 2022
Publicação Nº 3534390

PORTARIA N.º 17 de 11 de janeiro de 2022.
Concede Férias a Servidor e dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII 
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município.

Resolve,

Art.1º. Conceder Férias ao Servidor abaixo relacionado:

Nome Matricula Período aquisitivo Período de gozo

Edinei Carboni 161312 23.01.2020 a 22.01.2021 11/01/2022 a 20/01/2022

Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a contas do Orçamento Municipal Vigente.

Art.3 º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 11 de janeiro de 2022.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.


