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O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, 

nesta Cidade, neste ato representado pelas Secretarias Municipais de Administração – 

SEMAD, Serviços Públicos – SESEP, Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEMAGRI e 

Mobilidade Urbana - SEMOB, no uso das atribuições conferidas pelas Leis nºs. 421/87 e 

l.802/2012, e Decretos nºs. 15.139/2013, 15.151/2013, 14.890/2013, 14.886/2013 e 

14.887/2013, torna público que estarão abertas as inscrições ao preenchimento de 25 

(vinte e cinco) vagas, mediante processo seletivo simplificado, com vistas à contratação 

de profissionais para atuarem no Município de Vitória da Conquista, por tempo 

determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

consoante às normas contidas neste Edital. 

 

1. Disposições preliminares 

 

1.1. Este processo seletivo simplificado e o posterior vínculo entre os contratantes serão 

regulados pela Lei Municipal nº 1.802/2012, este Edital e demais normas aplicáveis, para 

atuar Zona Rural e Urbana do Município de Vitória da Conquista. 

 

1.2. O pagamento das contratações dos profissionais aprovados por esta Seleção será efetuado 

com recursos públicos financeiros e orçamentários do Município. 

 

2. Funções, requisitos, vagas, cargas horárias, vencimentos e atribuições 

 

2.1. As funções, requisitos, vagas, cargas horárias, vencimentos e atribuições estão definidos 

no quadro abaixo: 

 
Função/Especialidade Requisitos 

escolaridade e 

habilitação 

Vagas* Carga 

horária 

semanal 

Vencimento 

mensal 

Atribuições 

Operador de Maquinas e Equipamentos 

Motoniveladora/patrol Anexo I 08 40 h R$ 804,67 Anexo I 

Pá carregadeira/Pá 

mecânica 

Anexo I 02 40 h R$ 804,67 Anexo I 

Trator de esteira  Anexo I 01 40 h R$ 804,67 Anexo I 

Trator agrícola Anexo I 08 40 h R$ 804,67 Anexo I 

Rolo compactador Anexo I 01 40 h R$ 804,67 Anexo I 

Oficial de Obras e Serviços 

Pintor automotivo  Anexo I 02 40 h R$ 794,61 Anexo I 

Eletricista automotivo Anexo I 03 40 h R$ 794,61 Anexo I 
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*Não haverá vaga para deficientes nesta Seleção, pois o percentual de 5% (cinco por cento) da lei não alcança o 

número sequer meio número inteiro, para efeito de arredondamento. 

 

2.2. A contratação temporária será efetuada ao candidato aprovado, observando a ordem de 

classificação, que cumpra os requisitos exigidos para a função, conforme anexo III, 

apresentando a documentação comprobatória (declaração ou atestado). 

 

3. Da divulgação 
 

3.1. O presente Edital deve ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, no sítio 

oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

(www.pmvc.ba.gov.br), em sítios de mídia eletrônica de conteúdo local, informado em 

emissora de rádio e jornal impresso de âmbito municipal, e encaminhar cópia à Câmara 

Municipal de Vereadores. 

 

3.2. As divulgações dos atos deste processo seletivo simplificado serão realizadas em Diário 

Oficial Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal 

de Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 

 

4. Das inscrições  

 

4.1. A efetivação da inscrição pelo candidato implicará no conhecimento de todas as normas e 

condições estabelecidas para este Processo Seletivo Simplificado e contratação, em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento, comprometendo-se a apresentar, sempre que 

solicitado, demais documentos. 

 

4.2. As inscrições estarão abertas no período de 14 a 16/04/2014, das 09:00h às 12:00h e das 

14:00h às 17:00h (horário local), na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 1º 

Andar, localizada à Praça Catão Ferraz, s/nº, Centro, nesta Cidade, devendo o interessado 

cumprir os seguintes procedimentos, sob pena de não efetivação da inscrição: 

 

a) Comparecer ao local de inscrição, no período e horário informados; 

b) Entregar a ficha de inscrição preenchida (anexo I do edital); 

c) Apresentar os documentos relacionados no item 4.2.2, observando os requisitos descritos 

no item 4.2.1 do presente edital; 

 

4.2.1. Os requisitos para inscrição do candidato são: 

 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
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b) estar quite com as obrigações eleitorais e militares, neste último caso apenas para 

candidatos do sexo masculino; 

c) estar registrado perante o cadastro de pessoas físicas da Receita Federal do Brasil; 

d) possuir carteira de habilitação categoria “C ou D”, apenas a função de Operador de 

Maquinas e Equipamentos; 

 

4.2.2. Os documentos exigidos para efetivação da inscrição (em original e cópia) são: 

 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme anexo I ao presente edital; 

b) Documento de registro geral expedido pela Secretaria de Segurança Pública (RG); 

c) Documento do cadastro de pessoas físicas (CPF); 

d) Título eleitoral e comprovante de votação da última eleição (2º turno);  

e) Documento de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino; 

f) Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia elétrica ou telefone); 

 

4.3. Serão aceitos como documentos oficiais de identificação pessoal com foto: carteiras e/ou 

cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública (RG), pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Ordens ou Conselhos 

de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, do 

CRM, CRA, OAB, CRC etc., Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia). 

 

4.4. Se o candidato efetivar mais de uma inscrição terá validade apenas a última inscrição pelo 

número de ordem de inscrição. 

 

4.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, além de 

solicitar condição especial para tal fim na ficha de inscrição só poderá fazê-lo se levar um 

acompanhante, que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança. A 

candidata que não levar acompanhante, não realizará as provas.  

 

4.5.1. O atendimento à condição solicitada no item 4.5 ficará sujeito à análise de viabilidade e 

razoabilidade do pedido.  

 

4.6. Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que 

não a especificada neste Edital.  

 

4.7. O candidato, no ato de entrega do pedido de inscrição, deverá apresentar os documentos 

exigidos no item 4.2.2, em original e fotocópias legíveis, para conferência dos atendentes, 

aceitando também os documentos em fotocópias legíveis e autenticadas em tabelionato. 
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4.8. Será permitida a inscrição por procuração particular, com poderes específicos, mediante a 

entrega do respectivo mandato original, com firma reconhecida do outorgante, acompanhado 

de cópia legível e autenticada em tabelionato de documento oficial de identificação com foto 

do outorgado, além de cumprir os itens 4.2.1 e 4.2.2. 

 

4.9. Ao final da inscrição o candidato receberá seu respectivo comprovante, que terá validade 

se o mesmo estiver devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo atendente 

responsável, indicando a função e o nº de inscrição.  

 

4.10. A assinatura do documento de inscrição por parte do candidato ou procurador presume a 

sua aceitação aos termos deste edital, bem como o atendimento às condições exigidas para 

participação no processo seletivo. 

 

4.11. Não serão aceitos os pedidos de inscrição fora do prazo e por descumprimento dos itens 

4.2.1 e 4.2.2, nem mesmo aos documentos transmitidos por nenhuma outra forma que não 

sejam originais e cópias. 

 

5. Da homologação das inscrições 

 

5.1.  As inscrições serão homologadas pela Comissão designada, após a conferência das 

informações dos candidatos. 

 

5.2. Serão canceladas as inscrições, mesmo que inicialmente deferidas quando, em qualquer 

fase da seleção, não estejam em obediência às exigências deste Edital, sendo desclassificados 

os candidatos. 

 

5.3.  O resultado da homologação das inscrições da Seleção será divulgado no Diário Oficial 

Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 

 

6. Da Comissão da Seleção  

 

6.1. A Comissão da Seleção será composta por servidores efetivos abaixo designados:  

 

a) Presidente: Ueslei Leonardo Cardoso Oliveira, matrícula 07.14443-1; 

b) Membro Titular: Eliana Rodrigues da Silva Santos, matrícula 07.1605-7; 

c) Membro Titular: Márcio Ribeiro Borges, matrícula 07.10070-1; 

d) Membro Titular: Marcos Antônio Dias Reis, matrícula 07.7308-5; 

e) Membro Suplente: Andréia Barbosa Almeida Ribeiro, matrícula07. 13992-6; 

f) Membro Suplente: Arlene Macedo França, matrícula 01.2228-9; 
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g) Membro Suplente: Maurício Santos de Almeida, matrícula 07.15035-0; 

 

6.2.  A Comissão terá vigência a partir da data de publicação deste Edital, findando-se com a 

divulgação da homologação do resultado final do presente certame. 

 

6.3. Competirá à Comissão:  

 

I. Coordenar todo processo da seleção pública simplificada;  

II. Deferir ou indeferir inscrições, de acordo com este Edital;  

III. Organizar os locais onde serão aplicadas as provas;  

IV. Indicar os fiscais para os locais onde realizarão as provas;  

V. Divulgar, com antecedência, as listas de candidatos por local de realização;  

VI. Coordenar a aplicação das provas; 

VII. Divulgar as listas com as notas obtidas pelos candidatos;  

VIII. Elaborar o relatório conclusivo da seleção pública simplificada, para efeito de 

homologação; 

IX. Pronunciar-se na resolução de problemas em que o Edital for omisso, isto feito à luz da 

legislação pertinente e de instruções oriundas do Poder Executivo Municipal;  

X. Expedir correspondências, emitir parecer, convocar reuniões, elaborar relatórios, elaborar e 

avaliar as provas. 

 

7. Do Processo Seletivo  

 

7.1. O processo seletivo constará de 02 (duas) etapas: prova objetiva e prova prática. 

 

7.2. A prova objetiva e prova prática serão aplicadas a todas as funções.  A etapa da prova 

objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e a prova prática será apenas de caráter 

eliminatório. 

 

7.3. A realização da prova escrita para todas as funções ocorrerá na data provável de 04 de 

maio de 2014, das 9:00h às 11:00h (horário local), em local a ser divulgado posteriormente, 

nos mesmos meios do item 3.2. 

 

7.4. Os portões serão fechados, impreterivelmente, 15 (quinze) minutos antes do início da 

prova, devendo o candidato chegar com antecedência de 1 (uma) hora da aplicação da prova, 

portando documento oficial de identificação com foto, em original. 

 

7.4.1. Serão aceitos como documentos oficiais de identificação pessoal com foto: carteiras 

e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública (RG), pelas 
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Forças Armadas, pela Polícia Militar, Carteira de Trabalho e Previdência Social (modelo 

novo) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia).  

 

7.4.2. No momento da identificação do candidato, antes e durante a realização das provas, não 

serão aceitas fotocópias de qualquer documento, mesmo autenticadas. 

 

7.5. O candidato deve portar apenas caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material 

transparente, sendo vedada a utilização de qualquer material de consulta, bem como aparelhos 

celulares ou eletrônicos (mesmo em modo silencioso), nem comunicação com os demais 

candidatos, sob pena de eliminação no certame.  

 

7.6. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será objetiva, com 10 (dez) 

questões de múltipla escolha (a, b, c, d), sendo que cada questão valerá 1,0 (um) ponto, 

versando sobre assuntos contidos no conteúdo programático, na forma do anexo II. 

 

7.6.1. A pontuação mínima a ser obtida na prova escrita objetiva é de 5,0 (cinco) pontos, sob 

pena de reprovação do candidato no certame. 

 

7.6.2. Em caso de anulação de alguma questão da prova objetiva, a pontuação da mesma será 

atribuída a todos os candidatos. 

 

7.6.3. Se houver rasura, marcação de duas alternativas ou não marcação de alternativa da 

prova escrita, não será considerada a pontuação. 

 

7.6.4. O candidato não poderá levar consigo a prova após a sua realização, mas terá acesso a 

mesma, se desejar, quando da divulgação do resultado.  

 

7.7. A segunda etapa, de caráter eliminatório para todas as funções, com total de 10 (dez) 

pontos, com pontuação mínima de 5,0 (cinco) pontos, sob pena de reprovação, observando os 

critérios definidos no anexo V deste edital. 

 

7.7.1. Participarão da segunda etapa apenas os candidatos que obtiverem resultado mínimo de 

5,0 (cinco) pontos na primeira etapa. 

 

7.7.2. O local e o horário da realização da prova prática serão divulgados posteriormente, nos 

mesmos meios do item 3.2. 

 

7.8. O valor total das duas etapas será de 20 (vinte) pontos. 
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7.9. Em caso de empate na nota final do certame observar-se-á como critérios de desempate e 

nesta ordem, o seguinte: 

 

7.9.1. Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de 

outubro de2003). 

7.9.2. Maior pontuação na prova escrita. 

7.9.3. Maior pontuação na prova prática. 

 

8. Dos Recursos  

 

8.1. O candidato pode interpor recurso do resultado das inscrições, gabarito, caderno de 

prova, prova prática e classificação desta Seleção, no prazo de 01(um) dia útil, contado da 

data da divulgação do resultado, na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

localizada à Praça Catão Ferraz, s/nº, Centro, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, 

dirigido ao Presidente da Comissão, devidamente fundamentado e impugnando 

especificamente os pontos do recurso, observando as normas desta Seleção, utilizando-se, 

exclusivamente, do modelo contido no Anexo IV. 

 

8.2. A anulação de questão ou retificação de gabarito terá seu efeito estendido a todos os 

candidatos submetidos ao Processo Seletivo Simplificado, independentemente de o candidato 

ter ou não interposto Recurso. 

 

8.3. Acatado o Recurso quanto a alguma questão do gabarito, se houver anulação da mesma, 

será atribuída a pontuação a todos os candidatos. 

 

8.4. As decisões dos recursos serão divulgadas nos mesmos meios do item 3.2, sem direito a 

qualquer outro recurso.  

 

8.5. Não serão recebidos recursos intempestivos e/ou em desrespeito às condições do item 8.1, 

nem mesmo novos documentos na fase recursal. 

 

9. Da Convocação e Contratação  

9.1. A Comissão da Seleção encaminhará o resultado final aos Secretários Municipais de 

Administração, Serviços Públicos, Agricultura e Desenvolvimento Rural e Mobilidade 

Urbana para homologação e publicação, na forma do item 3.2.  

 

9.2. A convocação e contratação obedecerão à ordem de classificação final, o número de 

vagas ofertado, as necessidades do serviço e a validade do certame.  
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9.3. O candidato convocado para contratação submeter-se à Lei Municipal nº1.802/2012 e às 

disposições do presente Edital.  

 

9.4. O candidato convocado para contratação deve seguir os seguintes procedimentos, sob 

pena de não ser contratado: 

 

a) apresentar a carteira de identidade e o CPF, em original e cópia; 

b) preencher o formulário de cadastro apresentado pela Administração, inclusive afirmando 

que já possui 18 (dezoito) anos completos, no momento da contratação;  

c) preencher e entregar a declaração negativa de vínculo público de trabalho (cargo, emprego 

ou função), contida no Anexo VI deste Edital, observando as exceções do art. 37, XVI, da 

Constituição Federal; 

d) apresentar comprovantes de escolaridade (declaração ou atestado) e habilitação exigidos 

para o exercício da função, em original e fotocópia; 

e) apresentar o comprovante de residência atualizado (água, energia elétrica ou telefone);  

f) fornecer certidão de antecedentes criminais (disponível no SAC); 

g) realizar os exames admissionais, a serem listados pela Administração, no momento da 

convocação. 

 

9.5. A duração do contrato será estipulada quando da contratação, observando a necessidade 

do serviço e a legislação.  

 

9.6. O candidato contratado será convocado para trabalhar nos turnos matutino e vespertino, 

tendo a disponibilidade 40 (quarenta) horas semanais. 

 

9.7. Caberá as Secretaria Municipal Serviços Públicos, Agricultura e Desenvolvimento Rural 

e Mobilidade Urbana, deliberar sobre o aproveitamento dos candidatos aprovados e 

classificados, em número suficiente para atender às necessidades das Secretarias. 

 

9.7.1. A Administração tem a discricionariedade, observando a ordem de classificação final, 

as necessidades do serviço e a validade do certame, em convocar para contratação demais 

aprovados, além do número de vagas. 

 

9.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, até pela natureza precária e 

temporária do vínculo, e ainda se for do interesse de uma das partes, mediante aviso prévio de 

30 (trinta) dias de uma parte à outra, sujeito a multa pelo descumprimento, conforme Lei 

Municipal nº 1.802/2012. 
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9.9. Se o candidato for convocado e não desejar a contratação naquele momento, pode pedir 

por escrito e no mesmo prazo da convocação, seu reposicionamento para o último lugar da 

lista de aprovados e classificados. 

 

9.10. Se o convocado para contratação possuir contrato temporário anterior com o Município, 

após a vigência da Lei nº 1.802/2012, cujo prazo do encerramento for inferior a 06 (seis) 

meses, o mesmo ficará impedido de ser contratado novamente, sendo reposicionado, 

automaticamente, para o último lugar da lista de aprovados e classificados. 

 

9.11.  O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para a contratação ou 

quando o candidato receber a documentação para apresentar-se ao setor de trabalho e não 

cumprir o prazo previsto pela Administração será considerado como desistente, sendo 

convocado o candidato classificado imediatamente posterior, pela ordem de classificação 

final. 

 

10. Da Validade da Seleção 

 

10.1. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 2 (dois) anos, contados da 

data da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma 

única vez a critério da Administração Pública, mediante Portaria da Secretaria Municipal de 

Administração. 

 

10.2. Durante o prazo de validade previsto neste Edital, o candidato aprovado e classificado 

dentro do número de vagas oferecidas será convocado com prioridade sobre novos 

selecionados para mesma função. 

 

11. Das Disposições Finais 

 

11.1. Competem às Secretarias Municipais de Serviços Públicos, Agricultura e 

Desenvolvimento Rural e Mobilidade Urbana disponibilizarem equipe, preparar e dispor local 

e materiais necessários para realização do processo seletivo pela Comissão, desde a inscrição 

até a divulgação da homologação do resultado final. 

 

11.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções e na aceitação das 

condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 

 

11.3. Os casos omissos e as dúvidas existentes serão resolvidos pela Comissão de seleção, à 

luz do Edital, da legislação pertinente e das instruções oriunda do Poder Executivo Municipal. 
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11.4. Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção, caso seja constatado alguma 

irregularidade, por parte do candidato, no cumprimento dos requisitos e procedimentos 

estabelecidos neste Edital, ou ainda em contrariedade à legislação, o mesmo poderá ser 

eliminado do processo seletivo ou ter seu contrato rescindido. 

 

11.5. As datas dos eventos podem ser alteradas pela Administração, mediante prévio aviso, 

em decorrência de situações supervenientes. 

 

11.6. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Vitória da Conquista, 10 de abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valdemir Oliveira Dias 

Secretário Municipal de Administração 
Elvio Nunes Dourado 

Secretário Municipal de Serviços públicos  

Odir Ribeiro Freire Junior 

Secretário Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

Luiz Alberto Sellmma 

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 
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Anexo I 

Ficha de inscrição 

 

Nº de inscrição: _____________ (preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

Função: ______________________________________________(preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

É portador de deficiência? 

Não( ) Sim( ) Qual?_____________________________________________________________________ 

 

Necessitará, durante a aplicação das provas, de condição especial para amamentação? 

Não (    ) Sim (    ) Qual?_____________________________________________________________________ 

 

Dados pessoais: 

 

Nome: 

Endereço: 

 

RG: CPF: 

Telefone fixo: 

 

Celular: 

E-mail: 

 

Documentação: 

 

 Documento de identidade – Registro Geral - SSP 

 Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 

 Título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais da última eleição (2º turno) 

 Documento de quitação com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

 Comprovante de residência (conta de água ou energia elétrica ou telefone) 

 Carteira de habilitação categoria “C ou D” (apenas para a função de Operador de Máquinas e Equipamentos) 

 

Vitória da Conquista BA,____ de _________________de 2014. 

 

 

  

Assinatura do Candidato 
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Anexo I 

Comprovante de inscrição 

 

 

Nº de inscrição: _____________ (preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

 

Função: ______________________________________________(preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

 

Nome do candidato:____________________________________ (preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

 

 

Vitória da Conquista BA,____ de _________________de 2014. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do atendente conferidor 
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Anexo II 

Conteúdo Programático 

 

1 - Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, divisão silábica, singular e plural, antônimo e 

sinônimo. 

 

2- Conhecimentos Gerais do Município de Vitória da Conquista, do Estado da Bahia e do Brasil.  
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Anexo III 

Requisitos: escolaridade e habilitação  

Atribuições 

 

 

Função: Operador de máquinas e Equipamentos 

Requisitos: 

- Ensino fundamental I (cinco anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano); 

- Possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria C ou D. 

 

Especialidade Motoniveladora 

 

Atribuições: 

- Operar a motoniveladora patrol, observando as condições do terreno, acionando as alavancas de comando e 

movimentando a pá mecânica (lâmina) e escarificador; 

- Examinar as condições da máquina, acionar e manobrar seus comandos para execução de serviços de 

terraplenagem, nivelamento de solo, pavimentação, limpeza, abertura e conservação de vias; 

- Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção de 

maneira a posicioná-la segundo as necessidades do serviço; 

- Acionar pedais e alavancas de comando para espalhar saibros, seixos e outros materiais que sirvam ao 

nivelamento de ruas; 

- Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, a fim de assegurar o bom 

funcionamento do equipamento; 

- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após 

executados, efetuar os testes necessários; 

- Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 

combustível, conservação e outras ocorrência, para controle da chefia; 

- Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes na máquina; 

- Verificar densidade e nível de óleo e água nos motores; 

- Observar as normas e medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a 

fim de evitar acidentes; 

- Executar outras atividades afins e correlatas. 

 

Especialidade Pá Carregadeira/Pá Mecânica 

 

Atribuições: 

- Operar a pá-carregadeira mecânica, acionando os comandos hidráulicos e tração, escavando o solo e movendo 

pedras, asfalto, concreto e materiais similares e os vertendo em caminhões para serem transportados; 

- Examinar as condições da máquina, acionar e manobrar seus comandos para execução de serviços de escavação 

do solo ou recolhimento de materiais, preparando as vias para pavimentação; 

- Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção de 

maneira a posicioná-la segundo as necessidades do serviço; 

- Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, a fim de assegurar o bom 

funcionamento do equipamento; 

- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após 

executados, efetuar os testes necessários; 
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- Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 

combustível, conservação e outras ocorrência, para controle da chefia; 

- Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes na máquina; 

- Verificar densidade e nível de óleo e água nos motores; 

- Observar as normas e medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a 

fim de evitar acidentes; 

- Executar outras atividades afins e correlatas. 

 

Especialidade Trator de Esteira ou Agrícola 

 

Atribuições: 

- Examinar as condições do veículo, acionar e manobrar seus comandos para execução de serviços de escavação 

do solo ou recolhimento de materiais. 

- Operar tratores de esteira ou agrícola para execução de serviços de escavação, terraplenagem, desmatamento, 

barragem, nivelamento de solo, pavimentação, abertura e conservação de vias urbanas e estradas vicinais, curva 

de nível e tabuleiros agrícolas, carregamento e descarregamento de material, entre outros; 

- Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção de 

maneira a posicioná-la segundo as necessidades do serviço; 

- Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, a fim de assegurar o bom 

funcionamento do equipamento; 

- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após 

executados, efetuar os testes necessários; 

- Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 

combustível, conservação e outras ocorrência, para controle da chefia; 

- Efetuar a manutenção das máquinas abastecendo-as e lubrificando-as; 

- Verificar densidade e nível de óleo e água nos motores; 

- Observar as normas e medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, afim 

de evitar acidentes; 

- Executar outras atividades afins e correlatas. 

 

Especialidade Rolo Compactador 

 

Atribuições: 

- Operar rolo compactador, para execução de serviços de escavação, terraplenagem, nivelamento de solo, 

pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros; 

- Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para 

posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 

- Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de 

comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais 

análogos; 

 

Função: Oficial de Obras e Serviços  
Requisitos: 

- Ensino fundamental I (cinco anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano); 
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Especialidade Eletricista automotivo 

 

Atribuições: 

- Fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores; 

- Providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias à execução do serviço; 

- Conhecimento em elétrica automotiva. 

- Atuar com serviços elétricos em linha pesada. 

- Efetuar a instalação, manutenção e retirada de equipamentos de segurança em caminhões.  Realizar instalações 

elétricas completas, manutenção corretiva, identificando peças que possam ser recondicionadas, manutenção 

preventiva. Realizar montagem, desmontagem e recondicionamento de peças. 

- Realizar serviços de manutenção elétrica da frota da empresa, revisão, consertos e/ou substituição de peças. 

- Diagnosticar problemas, efetuar reparos, realizar testes, reparar chicote elétrico, alternador, motor de partida. 

- Respeitar normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e meio ambiente. 

- Conhecimento em cronotacógrafos.  

 - Conhecimento em injeção eletrônica em motores diesel. 

-Atuar com parte elétrica, troca, reparos e demais rotinas da função. 

- Executar outras atividades afins e correlatas. 

 

Especialidade Pintor automotivo 

 

 

Atribuições: 

- Executar trabalhos de pinturas em interiores e exteriores: pintar veículos; 

- Preparar tintas e vernizes em geral; 

- Combinar tintas de diferentes cores; 

- Preparar superfícies para pintura; 

- Remover e retocar pintura; 

- Proteger a carroceria contra a corrosão, insonorizar e verificar a estanqueidade do veículo. 

- Escolher sequências de pintura, preparar e aplicar tintas. 

- Executar pinturas gerais da carroceria, procedendo à desmontagem e montagem de componentes. 

- Reparar e pintar componentes em plástico. 

- Formular e afinar cores e executar retoques de pintura. 

- Aplicar e pintar elementos decorativos. 

- Detectar e eliminar defeitos de pintura e preparar a viatura para entrega. 

- Executar outras atividades afins e correlatas. 
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Anexo IV 

Modelo de Recurso 

Nº de Inscrição: ______________ 

 

Função: _______________________________________________________ 

 

Candidato: _____________________________________________________ 

 

Ao Presidente da Comissão: 

Item do recurso:______________________________________________________________ 

Fundamentação e argumentação lógica: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

  

Vitória da Conquista BA, .... de ............... de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 

 

Comprovante de Recurso – Protocolo do Candidato 

Nº de Inscrição: ______________ 

Função: _______________________________________________________ 

Candidato: _____________________________________________________ 

 

Vitória da Conquista BA, .... de ...............de 2014. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do atendente Conferidor 
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Anexo V 

 

Critérios de Avaliação da Prova Prática 

 

 

Quesitos de Avaliação (para todas as especialidades de Operador de Máquinas e 

Equipamentos) 

Nota 

1. Verificação das condições mecânicas, elétricas e hidráulicas da máquina antes do 

início da operação. 

0,5 

2. Verificação da existência e funcionamento de equipamentos acessórios obrigatórios 

em operação de máquinas leve e pesada.  

1,0 

3. Conferência dos hodômetros e dos instrumentos de navegação e de controle de 

pressão, combustíveis, óleos e temperatura.  

1,0 

4. Acoplagem e/ou desacoplar implemento agrícola (arado) 1,0 
5. Início de operação/Direção – partida e arranque 1,0 
6. Habilidade para operação 1,5 
7. Observância às condições de segurança pessoal, de terceiros e da máquina durante a 

operação. 

1,0 

8. Atendimento com obediência aos serviços solicitados pelo instrutor. 0,5 
9. Tempo e Manobra 1,5 
10. Estacionamento 1,0 
NOTA FINAL 10,0 

 

Operador de Máquinas e Equipamentos 

Motoniveladora ou Patrol Movimentar a máquina para frente e para trás;  

Manipular as alavancas de controle da lâmina niveladora; Movimentar 

a lâmina para baixo e para cima e transversalmente; Realizar, com a 

máquina, o devido alinhamento da via; Escarificar o terreno, 

preparando-o para o recebimento do material; Espalhar o material de 

forma adequada na pista de rolamento; Realizar o abaulamento 

uniforme, de forma a permitir que a água possa escoar para o local 

devido e não acumule no centro da pista, realizar a operação em uma 

dada extensão incluindo o encaixe como se fosse um cruzamento de rua 

em T, numa dada extensão. 

Pá Carregadeira/Pá Mecânica Movimentar a máquina para frente, para trás, esquerda e direita; 

Levantar e abaixar a concha; Carregar carga em caminhão caçamba; 

Empilhamento de material no pátio. 

 

Trator de Esteira ou Trator 

Agrícola 

 

Executar serviços de escavação, terraplenagem e nivelamento de solo. 

Serviço de aração e acoplagem do arado. 

Rolo Compactador Executar serviços de compactação, avançando e retrocedendo o rolo 

compressor sobre a superfície do solo a ser compactado. 
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Quesitos de Avaliação (pintor automotivo) Nota 

1. Solicita material necessário para pintura de um automóvel. 1,0 

2. Prepara a tinta para a pintura; 2,0 

3. Início de operação; 1,0 

4. Habilidade para preparação; 2,0 

5. Observância às condições de segurança pessoal, de terceiros e da ferramenta durante a 

operação; 

1,0 

6. Atendimento com obediência aos serviços solicitados pelo instrutor. 1,0 

7. Tempo. 1,0 

8. Responder perguntas relacionadas com a atividade. 1,0 

NOTA FINAL 10,0 

 

Quesitos de Avaliação (eletricista automotivo) Nota 

1. Solicita material necessário para a atividade 1,0 

2. Conhecimentos Gerais de Eletricidades; 1,0 

3. Montagem e desmontagem de arranque 2,0 

4. Início de operação; 1,0 

5. Habilidade para execução; 2,0 

6. Observância às condições de segurança pessoal, de terceiros e da ferramenta durante a 

execução; 

1,0 

7. Atendimento com obediências aos serviços solicitados pelo instrutor. 1,0 

8. Tempo. 1,0 

NOTA FINAL 10,0 

 

Oficial de Obras e Serviços (para todas as especialidades de Oficial de Obras e Serviços) 

Pintor Automotor  Polir  

Preparar e Aplicar Tinta  

Eletricista Automotor Conhecimento de Voltagem de Automóveis e Maquinas Pesadas 

Montar e Desmontar Arranque e Alternador. Conhecimento Geral de 

Eletricidade de Veículos Leves, Pesados e Maquinas. 
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Anexo VI 

Declaração Negativa de Vínculo Público de Trabalho (cargo, emprego ou função) 

 

Função: ________________________________________________________ 

 

Contratado: _____________________________________________________ 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não possuo qualquer vínculo de trabalho (cargo, emprego 

ou função) com órgão ou Poder da Administração Pública Direta ou Indireta, federal, estadual, distrital ou 

municipal, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal de 

1988. 

 

 

Vitória da Conquista-BA, ........ de ...................................... de 2014. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Contratado) 
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