EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 17/2010
Edital de Processo Seletivo Nº 14/2010

Em cumprimento às determinações do Senhor Paulo Maurício Pizzolatti – Prefeito do
Município de Pomerode – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão de Acompanhamento do Processo
Seletivo nomeada pela portaria nº 12.743 /2010 de 18 de maio de 2010, resolve:
TORNAR PÚBLICO:
A retificação do Edital de Processo Seletivo nº 14/2010 referente ao Anexo I – Programa das
Provas - Prova de Aptidão Prática e Anexo II – Atribuições do Cargo.
ONDE SE LÊ:
PROVA TEÓRICA
Auxiliar de Serviços Gerais e Tratorista
PORTUGUÊS
Estudo do texto. Gênero dos substantivos. Separação silábica das palavras. Ortografia. Alfabeto.
MATEMÁTICA
As quatro operações. Interpretação e Resolução de Problemas Matemáticos.
CONHECIMENTOS GERAIS
Noções gerais sobre a vida econômica, social e política do município, estado e país
LEIA-SE:
PROGRAMAS DE PROVAS
PROVA TEÓRICA

Auxiliar de Serviços Gerais, Servente (obras) e Tratorista
a) Primeira Etapa - Prova teórica:
PORTUGUÊS
Estudo do texto. Gênero dos substantivos. Separação silábica das palavras. Ortografia. Alfabeto.
MATEMÁTICA
As quatro operações. Interpretação e Resolução de Problemas Matemáticos.
CONHECIMENTOS GERAIS
Noções gerais sobre a vida econômica, social e política do município, estado e país.
b) Segunda etapa:
 Prova de aptidão prática de caráter classificatório, será aplicado para o cargo de Tratorista
utilizando-se as Máquinas Retro-Escavadeira e Trator-Esteira.
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ONDE SE LÊ:
ANEXO II – Atribuição dos Cargos
TRATORISTA
Dirigir tratores, providos ou não de implementos, tais como: carreta, varredores,
etc., obedecendo as normas de trânsito para realizar serviços de transporte, limpeza
e similares. Auxiliar no embarque e desembarque de cargas, quando necessário.
Executar pequenos serviços e reparos de emergência no trator. Realizar serviços de
limpeza, conservação, guarda das ferramentas e equipamentos do trator. Executar
outras tarefas correlatas

LEIA-SE
ANEXO II – Atribuição dos Cargos
TRATORISTA
Dirigir tratores, de esteira, carregadeira, patrolas, providos ou não de implementos,
obedecendo as normas de trânsito para realizar serviços de terraplanagem,
patrolamento, limpeza e similares. Executar pequenos serviços e reparos de
emergência no trator. Realizar serviços de limpeza, conservação, guarda das
ferramentas e equipamentos dos tratores. Executar outras tarefas correlatas
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina, em 09 de junho de 2010.

PAULO MAURÍCIO PIZZOLATTI
Prefeito Municipal
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