
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO 
PROCESSO SELETIVO 001/2012 
EDITAL Nº 001/2012 
 

ABRE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA AS VAGAS 

DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, CALCETEIRO, 

ELETRICISTA, INSTRUTOR DE MÚSICA, MOTORISTA, , 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PINTOR, 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO E 

FEMININO), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 

PSICÓLOGO, ODONTÓLOGO E FONOAUDIÓLOGO PARA 

ATUAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO NO MUNICÍPIO DE 

MONTE CARLO. 

 
O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO torna público o 2º Termo Aditivo de alteração do 

Edital n. 001/2012 para provimento dos cargos do Quadro de Pessoal Civil da Administração do 
Município de Monte Carlo: 

 
ONDE SE LÊ: 
 

1.2 O Processo Seletivo aberto por este Edital, conforme disposição para contratação temporária 
será por meio de prova escrita e prática para os cargos de motorista, operador de 
retroescavadeira, escavadeira hidráulica, limpeza urbana (bob cat), auxiliar de serviços gerais-
masculino e pintor. 

 

 
LEIA-SE: 
 

1.2. O Processo Seletivo aberto por este Edital, conforme disposição para contratação 
temporária será por meio de prova escrita e prática para os cargos de motorista, 
operador de escavadeira hidráulica, auxiliar de serviços gerais-masculino e pintor. 

 
ONDE SE LÊ: 
 

9.13 – As provas práticas que ocorrerão exclusivamente para os cargos de calceteiro, motorista, operador 
de retroescavadeira, escavadeira hidráulica, máquina de limpeza urbana, auxiliar de serviços 
gerais(masculino) e pintor, serão realizadas no mesmo dia da prova escrita, no mesmo local, com início às 
13:30 horas. 

 
LEIA-SE: 



 

9.13 – As provas práticas que ocorrerão exclusivamente para os cargos de calceteiro, motorista, operador 
de retroescavadeira, operador de escavadeira hidráulica, máquina de limpeza urbana, auxiliar de serviços 
gerais(masculino) e pintor, serão realizadas no mesmo dia da prova escrita, no mesmo local, com início às 
13:30 horas. 

 
 
Excluir: 

ANEXO I 

 QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

 
 
 
Excluir 
 

ANEXO I 

 QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cargo Carga 
horária 

Vagas Remuneração R$ 

Operador de Máquina de 
Limpeza Urbana (Bob Cat) 

40 horas 01 vaga + cadastro de 
reserva 

857,01 

Operador de Retroescavadeira 40 horas 01 vaga + cadastro de 
reserva 

945,00 

Cargo Carga 
horária 

Vagas Remuneração R$ 

Operador de Máquina de 
Limpeza Urbana (Bob Cat) 

40 horas 01 vaga + cadastro de 
reserva 

857,01 

Operador de Retroescavadeira 40 horas 01 vaga + cadastro de 
reserva 

945,00 



 

 
Excluir 
 

ANEXO II 

DA HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Excluir 
 
 

ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cargo Habilitação 

Operador de Máquina de Limpeza 
Urbana (Bob Cat) 

Ensino Fundamental incompleto; Carteira 
Nacional de Habilitação compatível. 

Operador de Retroescavadeira Ensino Fundamental incompleto; Carteira 
Nacional de Habilitação compatível. 

Operador de máquina de limpeza urbana Operação de máquina para limpeza urbana na execução de serviços 
públicos; manutenção, limpeza e a conservação do equipamento e local de 
trabalho; efetuar pequenos reparos na máquina sob sua 
responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de 
irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua responsabilidade; 
proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e 
manutenção em geral; manter atualizadas a sua Carteira Nacional de 
Habilitação e documentação da máquina; dirigir veículos leves, mediante 
autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; executar outras tarefas afins. 

Operador de Restroescavadeira Operação de máquina retroescavadeira na execução de serviços públicos; 
manutenção, limpeza e a conservação do equipamento e local de 
trabalho; efetuar pequenos reparos na máquina sob sua 
responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de 
irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua responsabilidade; 
proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e 
manutenção em geral; manter atualizadas a sua Carteira Nacional de 
Habilitação e documentação da máquina; dirigir veículos leves, mediante 
autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; executar outras tarefas afins. 



 

 
 
 
 
Excluir: 

ANEXO IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

OPERADOR DE MÁQUINA DE LIMPEZA URBANA: 

Matérias Constantes da Prova de Língua Portuguesa: 

Concordância Nominal e Verbal, Acentuação, separação silábica e pontuação; Crase; Colocação 
Pronominal; Coletivos; Regência Verbal. 

 

Matérias Constantes da Prova de Matemática: 

Operações e problemas envolvendo Unidades de Medidas. Problemas envolvendo as quatro operações; 
problemas envolvendo figuras geométricas;  

Matérias Constantes da Prova de Conhecimentos Específicos:  

Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de Circulação e Conduta; Temas relacionados às 
atividades específicas da área de atuação descritas no Edital, Segurança do Trabalho e ética profissional. 
Direção Defensiva; Condução de Veículos da Espécie; Manobras; Conhecimento sobre os instrumentos 
do painel de comando, Manutenção do Veículo; Direção e Operação Veicular. 

 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: 

Matérias Constantes da Prova de Língua Portuguesa: 

Concordância Nominal e Verbal, Acentuação, separação silábica e pontuação; Crase; Colocação 
Pronominal; Coletivos; Regência Verbal. 

Matérias Constantes da Prova de Matemática: 

Operações e problemas envolvendo Unidades de Medidas. Problemas envolvendo as quatro operações; 
problemas envolvendo figuras geométricas;  

Matérias Constantes da Prova de Conhecimentos Específicos:  

Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de Circulação e Conduta; Temas relacionados às 
atividades específicas da área de atuação descritas no Edital, Segurança do Trabalho e ética profissional. 



 

Direção Defensiva; Condução de Veículos da Espécie; Manobras; Conhecimento sobre os instrumentos 
do painel de comando, Manutenção do Veículo; Direção e Operação Veicular. 

Excluir: 
ANEXO V  

 PROVA PRÁTICA 

OPERADOR DE MÁQUINA DE LIMPEZA URBANA (BOB CAT):  

A prova prática para o cargo de operador de máquina de limpeza urbana consistirá operação 
da máquina de limpeza urbana, demonstrando a capacidade de execução de manobras básicas, conforme 
solicitação do instrutor da prova prática. 

 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: 

A prova prática para o cargo de operador de retroescavandeira consistirá operação da 
máquina retroescavadeira, demonstrando a capacidade de execução de manobras básicas, conforme 
solicitação do instrutor da prova prática. 

 
Monte Carlo, 03 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

_____________________________________ 
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES 

Prefeito Municipal 


