Goiás , 03 de Fevereiro de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Goiás • ANO VI | Nº 1245
elaboração do EDITAL e fazes posteriores, tudo conforme o
disposto na citada Lei nº. 10.520/02, aplicando ainda, no que
couber o disposto na Lei 8.666/93.
Chapadão do Céu-GO, 02 de Fevereiro de 2016.
EDILÉIA DE DAVID
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.
Publicado por:
Bruno Alves da Rocha
Código Identificador:69AD5E4E
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
GESTOR DO CONTRATO PREGÃO 006/2016
ATO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e atendendo a
resolução normativa nº 007/2008 do TCM, DESIGNA o servidor
VICENTE PAULO DIAS, função SECRETARIO DE
TRANSPORTE, OBRAS E AÇÃO URBANA inscrição funcional
nº 50080 efetuar a fiscalização do presente procedimento licitatório
006/2016, PROCESSO N. 1289/2016, englobando conferencia e
recebimento dos objetos e demais atribuições inerentes ao encargo.
Chapadão do Céu, 02 de Fevereiro de 2016.
EDILÉIA DE DAVID
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.
Publicado por:
Bruno Alves da Rocha
Código Identificador:BFA12905
SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E AÇÃO URBANA
EDITAL DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 001/2016:
O Prefeito Municipal de Chapadão do Céu e o Secretário Municipal
de Transporte, Obras e Ação Urbana, tornam público para
conhecimento dos interessados que realizarão processo seletivo
simplificado para contratação temporária de 16 Auxiliares de Serviços
Gerais, sendo 03 para reserva técnica, 03 Pedreiros, sendo 01 para
reserva técnica, 02 Motoristas e 01 Eletricista para prestação de
serviços até o dia 30/12/2016.
A contratação dos referidos profissionais é necessária ao atendimento
precípuo da Administração Pública.
Das vagas existentes 5% serão destinadas aos Portadores de
Necessidades Especiais.
As atribuições profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais a
serem desempenhadas serão as seguintes: Executar atividades de
serviços gerais, de níveis primário, envolvendo orientação e execução
de serviços operacionais semi-qualificados de infra-estrutura,
conservação de limpeza, jardinagem e outros serviços afins. Executar
serviços externos, Receber e transmitir recados, Controlar a entrada e
saída de pessoas na repartição na área de conservação e limpeza, fazer
e consertar cercas de arame, abrir valetas, tapar buracos, fazer
desmatamentos, limpar meios-fios e calhas, limpar e reparar estradas e
bueiros, Receber, guardar e etiquetar malas, pacotes e volumes, Vigiar
e preservar a segurança de bens e prédios, trabalhar no sentido de
distribuição, captação e tratamento de água potável Desempenhar
outras tarefas semelhantes que lhe forem atribuídas.
As tarefas típicas do cargo de Pedreiro serão as seguintes: Executar
serviços de construção, manutenção e demolição de obras de
alvenaria; Preparar argamassa e concreto; Construir alicerces,
empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes,
muros e construções similares; Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos,
pedras e outros materiais; Revestir pisos, paredes e tetos, aplicando
camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de
acordo com instruções recebidas; Construir bases de concreto ou de
outro material, conforme as especificações e instruções recebidas,
para possibilitar a instalação de maquinas, postes e similares;

Construir caixas d’água, caixas coletoras de água e esgoto, bem como
caixas de concreto para colocação de bocas-de-lobo; Executar
trabalhos de reforma e manutenção de prédios; Montar tubulações
para instalações elétricas; Orientar e treinar os servidores que
auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe; Zelar pela
conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que
utiliza; Manter limpo e arrumado o local de trabalho; Requisitar o
material necessário à execução dos trabalhos; Executar outras tarefas
afins.
As atribuições profissionais do cargo de Motorista II a serem
desempenhadas serão as seguintes: Vistoriar o veículo, verificando o
estado dos pneus, o nível de combustível, a água e óleo do carter e
testando freios e parte elétrica, certificando as suas condições de
funcionamento; Examinar as ordens de serviços, verificando o
itinerário a ser seguido para programar sua tarefa; Dirigir caminhão,
carreta ou ônibus, manipulando os comandos e observando o fluxo de
trânsito e a sinalização, para transportar passageiros; Zelar pelo bom
andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou
solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos
passageiros; Zelar pela documentação da carga e do veículo,
verificando sua legalidade e correspondência aos volumes, para
apresentá-la as autoridades competentes, quando solicitadas nos
postos de fiscalização; Recolher o veículo após a jornada de trabalho,
conduzindo-o à garagem, para permitir sua manutenção e
abastecimento; Desempenhar outras tarefas semelhantes que lhe
forem atribuídas.
As tarefas típicas do cargo de Eletricista serão as seguintes: Executar
tarefas de menor complexidade, em colaboração com eletrotécnicos
ou engenheiros, na área de instalações elétricas de baixa e alta tensão;
Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas
especiais e outras informações, para estabelecer o roteiro das tarefas;
Ligar fios a fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves,
conectores e material isolante, para completar a tarefa de instalação;
Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em
moradias, estabelecimentos industriais e comerciais e outros edifícios;
Proceder limpeza e conservação de equipamentos e materiais
elétricos; Desempenhar outras tarefas semelhantes.
Requisito: Ensino Fundamental incompleto.
No ato da contratação deverá comprovar os seguintes requisitos: ter
nacionalidade brasileira; estar em gozo dos direitos políticos; estar
quite com as obrigações militares e eleitorais; possuir boa saúde física
e mental, comprovada por profissional habilitado; apresentar
declaração de bens que constituam seu patrimônio; e estar em situação
regular junto a fazenda municipal e demais documentos exigidos pela
administração municipal.
As inscrições serão feitas no período de 03/02/2016 a 12/02/2016, das
8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. No ato da inscrição os
candidatos deverão apresentar cópia do CPF, RG, comprovante de
endereço e comprovante de Escolaridade, e para o cargo de motorista,
também CNH categoria D ou superior.
A seleção será por meio de prova escrita e prática, sendo que a prova
escrita será realizada no dia 18/02/2016 às 14:00 horas, na Escola
Municipal Flores do Cerrado e a prova prática será realizada no dia
19/02/2016 as 08:00 horas na Garagem Municipal.
Em caso de empate o critério adotado será: o que tiver maior idade.
Não haverá taxa de inscrição.
O vencimento do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais é de R$
880,00, Pedreiro R$ 1.237,21, Motorista R$ 880,00 e Eletricista R$
989,78.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, em turno diurno,
noturno ou misto, conforme determinação da administração.
O regime jurídico do contrato é o administrativo estatutário,
regulamentado pela lei complementar municipal nº 032/00.
Após o vencimento do prazo o contrato será automaticamente
rescindido, sem necessidade de comunicação prévia.
Por ocasião da rescisão, será feito o pagamento das verbas trabalhistas
devidas previstas no estatuto dos servidores.
Chapadão do Céu (GO), 02 de fevereiro de 2016.
ROGÉRIO PIANEZZOLA,
Prefeito Municipal.
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