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ERRATA DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 02/2023 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023 

O Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de Avaliação de Processo Seletivo Simplificado, designado pela 

Portaria nº001/2023, torna público para conhecimento dos interessados a ERRATA do edital nº02/2023, relativo ao 

Processo Administrativo nº 14/2023, visando a contratação de pessoal, para desempenhar função de Auxiliar de 

Obras, Operador de Máquinas e Eletricista, junto ao Município de Bom Retiro do Sul, e formação de cadastro 

reserva, por prazo determinado. 

NO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

2.1.2. OPERADOR DE MÁQUINAS: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis, 
Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 
retroescavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; 
proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes, auxiliar no conserto de 
máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação de máquinas, 
zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras, a pilha pulmão do conjunto de britagem; 
executar tarefas afins. 

2.1.2.1 Escolaridade Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental (1º Grau). 

2.1.2.2 Requisito: Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “C”, curso de operador de máquina, 
experiência na função comprovadamente e idade mínima de 18 anos. 

LEIA-SE: 

2.1.2. OPERADOR DE MÁQUINAS: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis, 
Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 
retroescavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; 
proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes, auxiliar no conserto de 
máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação de máquinas, 
zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras, a pilha pulmão do conjunto de britagem; 
executar tarefas afins. 

2.1.2.1 Escolaridade Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental (1º Grau). 

2.1.2.2 Requisito: Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “C”, experiência na função comprovadamente 

e idade mínima de 18 anos. 

 

As demais cláusulas já estabelecidas permanecem inalteradas.  

 
 

Bom Retiro do Sul, 06 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

EDMILSON BUSATTO 
Prefeito Municipal 


