
EDITAL DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 001/2018: 
 

             O Prefeito Municipal de Chapadão do Céu torna público para conhecimento 

dos interessados que realizará processo seletivo simplificado para contratação temporária na Usina 

de Reciclagem por um período de aproximadamente 12 meses, ou até a realização do Concurso 

Público. 

 

Cargo Vagas 
Reserva 

Técnica 

Vencimento 

Base 
Requisitos  

Auxiliar de Reciclagem 30 00 954,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Operário de Serviços Gerais 05 25 954,00 Ensino Fundamental Incompleto 

 

           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 a serem desempenhadas serão as seguintes:  

AUXILIAR DE RECICLAGEM - Coletar materiais recicláveis tais como: folhas e aparas de 

papel, jornais, revistas, caixas, papelão, formulários de computador, cartolinas, cartões, envelopes, 

rascunhos escritos, fotocópias, folhetos, impressos em geral, tetra pak, latas de alumínio, latas de 

aço (óleo, sardinha, molho de tomate), ferragens, canos, esquadrias, arame, tampas, potes de 

alimentos, PET, garrafas de água mineral, recipientes de limpeza, higiene, PVC, sacos plásticos, 

brinquedos, bales, potes de vidro, copos, garrafas, embalagens de molho, frascos de vidro, dentre 

outros materiais recicláveis. Acondicionar esses materiais em latões, sacos plásticos, carregando-

os para o transporte deste tipo de carga; atuar na seleção dos materiais e objetos coletados, 

separando-os em orgânicos e inorgânicos, com vistas à sua reciclagem, zelar pela conservação, 

seleção, acondicionamento adequado e segurança dos materiais utilizados; manter a higiene e 

limpeza das áreas utilizadas, dos equipamentos; executar outras tarefas correlatas, conforme 

necessidade do serviço e orientação superior. 

OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS – Executar todo e qualquer tipo de serviços braçais que 

exijam esforço físico de nível pesado, tais como: coleta de entulhos e objetos de outra natureza, 

quando determinado especificamente; capina, roça e limpeza de mataria e pastagem das estradas, 



vias e outros logradouros públicos; limpeza de córregos e ribeirões; executar trabalhos de vigia, 

limpeza, conservação e abertura de covas em cemitérios municipais; auxiliar os motoristas e 

operadores de máquinas em sua rotina de trabalho; preparar a terra, arando, adubando, irrigando e 

efetuando outros tratos necessários, para proceder ao plantio de flores, árvores, arbustos e outras 

plantas ornamentais; efetuar a podagem das plantas e árvores, aparando-as em épocas 

determinadas, com tesouras e instrumentos apropriados para assegurar o desenvolvimento 

adequado das mesmas; abrir valetas, tapar buracos, exercer vigilância diurna e noturna nas 

diversas dependências dos prédios públicos municipais, inclusive cemitérios; observar e fiscalizar 

a entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências dos órgãos, fazer comunicações sobre 

qualquer ameaça ao patrimônio municipal, desempenhar outras tarefas semelhantes e atinentes a 

sua função 

           

 

           A prova objetiva de cada cargo constará 25 questões de múltipla escolha, e o 

valor de cada questão é de 0,40 pontos. Na prova prática serão avaliados dois critérios com o 

valor de 5,0 pontos cada. No final das provas soma-se o valor das duas notas e divide por 

dois, podendo atingir até 10,0 pontos. 

 

            CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e compreensão de textos; Conhecimento da língua: ortografia oficial, acentuação gráfica, 

pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão 

silábica. 

 

MATEMÁTICA 

Sistema de numeração decimal; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros; 

Razões e proporções; Porcentagem; Regras de três simples; Grandezas e medidas; Raciocínio 

lógico e resolução de situações-problemas. 

 

  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; estar em situação regular junto à Fazenda Municipal; e 

demais documentos exigidos pela administração municipal.  

 



  As inscrições serão feitas no período de 23/10 a 29/10, das 08:00 as 12:00 e das 

14:00 as 17:00 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na Avenida Ema, quadra 51, s/n, 

Centro. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópia do CPF, RG, Comprovante de 

Endereço e Comprovante Escolaridade. 

  Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova, o candidato 

deverá solicita-las no ato da inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais 

necessários. 

  Não haverá taxa de inscrição. 

  A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, em turno diurno, noturno ou 

misto, conforme determinação da Administração. 

  O processo seletivo se dará em duas etapas, sendo prova objetiva e prática. 

                        A prova objetiva será realizada no dia 10/11/2018 às 14:00 horas, na Escola 

Municipal Flores do Cerrado.  

             A duração da prova será de 3h (três horas). 

                       O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 

(uma) hora, munido de caneta azul, e portando documento oficial e original de identificação com 

foto.  

Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, 

sob qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente 

acompanhado. 

Os portões serão fechados as 14h (quatorze horas), após esse horário não será 

permitido o ingresso de candidato no local, sendo que as provas objetivas serão iniciadas 20 (vinte) 

minutos após esse horário.   

Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que 

tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 

A prova prática será realizada na Usina de Reciclagem no dia 11/11/2018 as 07:00 

horas, horário em que os portões serão fechados. 



A lista de aprovados será divulgada no dia 23/11/2018, no placard da Prefeitura 

Municipal. 

  Em caso de empate o critério adotado será: o que tiver maior idade. 

O regime jurídico do contrato é o administrativo estatutário, regulamentado pela Lei 

Complementar Municipal nº 032/00. 

  Após o transcurso do prazo o contrato será automaticamente rescindido, sem 

necessidade de comunicação prévia. Poderá haver rescisão do contrato caso haja concurso. 

  Por ocasião da rescisão, será feito o pagamento das verbas trabalhistas devidas 

previstas no Estatuto dos Servidores.                             

  

Chapadão do Céu, 22 de outubro de 2018. 

 

 

 

______________________________ 

ROGÉRIO PIANEZZOLA 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 


