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EDITAL Nº  043/2015 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA  

 
OPERADOR DE MÁQUINAS  

Equipe Sede 
    

O MUNICÍPIO DE SINIMBU, Estado do Rio Grande do Sul, 
TORNA PÚBLICO,  para conhecimento dos interessados, que no período de 
14/12/2015 a 18/12/2015, das 8h30 às 14h30, junto ao Setor de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Administração, estará recebendo a inscrição de candidatos, na forma de 
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO , para atuar como: 
 
 

A) OPERADOR DE MÁQUINAS  (1 vaga na Equipe Sede) – 
carga horária 40 horas semanais – Vencimento R$-1.456,00 (um mil, quatrocentos e 
cinquenta e seis reais) – Formação a nível do 5º ano do Ensino Fundamental (antiga 4ª. 
Série) e CNH – Carteira Nacional de Habilitação-Categoria C. 

Descrição das atribuições: operar veículos motorizados 
especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 
retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; 
abrir valetas e cortar taludes; proceder escavações, transportes de terra, compactação, 
aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, 
obedecendo as curvas de níveis, cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando 
pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras à pilha pulmão do 
conjunto de britagem; executar tarefas afins. 

 
 

1. DA PROVA 
 
1.1. A prova será aplicada no dia 21/12/2015 com início as 

8h30 horas, junto a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito Municipal (Sede), e 
consistirá de prova prática (critérios objetivos) com MOTONIVELADORA  para 
avaliar os conhecimentos para execução das atribuições do cargo, cujo teste será 
aplicado por comissão avaliadora, de modo que a contratação obedecerá a ordem de 
classificação dos candidatos que apresentarem a melhor nota. 

 
1.2. O candidato será considerado aprovado e habilitado se 

alcançar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos possíveis para a execução 
da prova. 

 
 
 
2. DO RESULTADO PRELIMINAR 

 
A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 

22/12/2015, a partir das 14 (catorze) horas, no mural das publicações legais da 
Prefeitura Municipal e no site www.sinimbu.rs.gov.br. 
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3. DOS RECURSOS 

 
Os candidatos poderão impetrar recurso quanto a pontuação 

obtida na prova nos dias 23/12/2015, 28 e 29/12/2015. O formulário de recurso deverá 
ser entregue das 8h30 às 14h30, na Secretaria Municipal de Administração, setor de 
pessoal – Centro Administrativo de Sinimbu. 

 
 
4. DO SORTEIO 

 
Na ocorrência de empate entre candidatos aprovados será 

realizado ato público de SORTEIO no dia 30/12/2015, às 9h, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal , sito na Avenida General Flores da Cunha, 449 - Centro 
Administrativo - Sinimbu – RS, para definição da classificação na pontuação final. 

 
 

5. DOS APROVADOS 
 

A lista dos aprovados e a classificação final serão disponibilizadas 
no mural do Centro Administrativo e no site www.sinimbu.rs.gov.br, no dia 30/12/2015, 
a partir das 14 horas. 

 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 

de Sinimbu, RS, Secretaria Municipal de Administração, Setor de Pessoal, de segunda a 
sexta-feira, das 08h30 às 14h30, pelo telefone (51)3708-1175. 
   

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 
 
 
 

CLAIRTON WEGMANN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
VANDERLEI FREDRICH 
Secretário Municipal de Administração 

 


