ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVADOURADA
CNPJ: 04.204.945/0001-86
UNIDOS POR SERRA NOVA DOURADA
GESTÃO 2017 - 2020

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019
O PREFEITO MUNICIPAL, Excelentíssimo Senhor JOSÉ OCIMAR GOMES DA SILVA AGUIAR, no uso de
suas atribuições legais e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal em conjunto com a
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO, nomeada pela Portaria nº071/2019, de 19 de
novembro de 2019, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis,
TORNA PÚBLICO TORNA PÚBLICO, aos interessados, a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO ao Edital do Concurso Público
001/2019, conforme abaixo discriminado, em conformidade com a LEI MUNICIPAL Nº 353 DE 01 DE AGOSTO
DE 2019 em seu Art. 3º.
Onde se lia:

2.CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS E VENCIMENTOS
CÓD
CARGOS
VAGAS
ESCOLARIDADE
002

Mecânico

007

Técnico
em 01
Eletricidade
Técnico
em 01
Enfermagem

008

01

CARGA
VENCIMENTOS
HORÁRIA
Ensino
Fundamental
40h
R$ 1.406,05
Completo
+
Prova
Prática.
Ensino Médio Completo
40 h
R$ 1.500,00
+ Curso Técnico.
Ensino Médio + Curso
40 h
R$ 1.406,00
Técnico em Enfermagem
e registro no respectivo
Conselho da Classe.

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Zelador:
Na execução das atividades da área, cabe ao servidor: realizar tarefas de zeladoria da Prefeitura e suas
dependências, providenciando sua conservação e limpeza, para assegurar o asseio, ordem e segurança do
local, conforme normas previamente determinadas; inspecionar os locais verificando as necessidades de
limpeza e reparos, solicitando providências para sua manutenção; Zelar pela higiene das dependências e
instalações, realizando o trabalho de limpeza e remoção de resíduos, mantendo o local em condições
adequadas de utilização; Realizar serviços de manutenção geral que não necessitem de conhecimentos
especializados, solicitando técnicos quando necessário; Zelar pela observância de regulamento na utilização
dos locais, comunicando a ocorrência de irregularidades ao superior; Controlar os materiais e equipamentos
colocados à disposição, bem como requisitá-los, quando necessário; Realizar serviços de conservação e
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jardinagem, quando necessário; Reportar-se ao seu superior, secretário da pasta a que tiver lotado; realizar
outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Zelador
Segurança do trabalho, IPIs, produtos de limpeza, equipamentos de trabalhos relacionado a área,
classificação do lixo, coleta de resíduos, lixo orgânico, lixo reciclável e bota-fora, limpeza das bocas de lobo,
campinas e córrego, noçoes de jardinagem, podas, irrigação.
Passa se a ler:
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ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Zelador:
Na execução das atividades da área, cabe ao servidor realizar tarefas de zeladoria da Prefeitura e suas
dependências, providenciando sua conservação e limpeza, para assegurar o asseio, ordem e segurança
do local, conforme normas previamente determinadas; inspecionar os locais verificando as
necessidades de limpeza e reparos, solicitando providências para sua manutenção; Zelar pela higiene
das dependências e instalações, realizando o trabalho de limpeza e remoção de resíduos, mantendo o
local em condições adequadas de utilização; Realizar serviços de manutenção geral que não necessitem
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de conhecimentos especializados, solicitando técnicos quando necessário; Zelar pela observância de
regulamento na utilização dos locais, comunicando a ocorrência de irregularidades ao superior;
Controlar os materiais e equipamentos colocados à disposição, bem como requisitá-los, quando
necessário; Realizar serviços de conservação e jardinagem, quando necessário; Reportar-se ao seu
superior, secretário da pasta a que tiver lotado; realizar outras atividades correlatas ao cargo,quando
requeridas por sua chefia imediata. Exercer manutenção e vigilância em locais previamente
determinados; realizar rondas de inspeção em intervalos determinados, adotando providencias
tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins e/ou outros bens sob
sua guarda; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechados;

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Zelador
Segurança do trabalho, IPIs, produtos de limpeza, equipamentos de trabalhos relacionado a área,
classificação do lixo, coleta de resíduos, lixo orgânico, lixo reciclável e bota-fora, limpeza das bocas de lobo,
campinas e córrego, noçoes de jardinagem, podas, irrigação.Conhecimentos básicos sobre serviços de vigia
e de vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público;
conhecimentos acerca das formas de comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive
do patrimônio, histórico e cultural e das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas,
janelas, guaritas, outros e outros acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre o controle
de entrada e saída de pessoas e veículos nos locais de vigilância e da forma e meios para a comunicação de
anormalidades e ocorrências diversas, no local e horário de trabalho;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Serra Nova Dourada-MT, 09 de dezembro de 2019.

___________________________________
José Ocimar Gomes da Silva Aguiar
Prefeito Municipal
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