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 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2020 

 

 

Retifica Edital de abertura de Processo 
Seletivo Simplificado para composição de 
cadastro de reserva. 

 
 
  O Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, retifica o Edital de abertura de Processo Seletivo Simplificado 
para composição de cadastro reserva, onde se lê:  
 
2.1 Os cargos a serem supridos pelo presente Processo Seletivo são os constantes 
do quadro seguinte: 
 

Cargos 
Carga 
H/Sem 

Vagas 
Requisitos Para 

Provimento 
Vencimentos 

Operador de 
Máquinas 

44h/Sem CR 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
R$ 1.508,49 

 
OPERADOR DE MAQUINAS: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 
equipamentos móveis; Operar veículos motorizados especiais, tais como: guincho, 
guindaste, máquina de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, maquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros: abrir valetas e cortar 
taludes, proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterros e trabalhos 
semelhantes; auxiliar no conserto de maquinas, lavrar e discar terras, obedecendo 
as curvas de níveis: cuidar da limpeza e conservação das maquinas, zelando pelo 
seu bom funcionamento: ajustar as correias transportadoras á pilha pulmão do 
conjunto de britagem; executar tarefas afins. 
 
 
 
Passa a ler-se: 
 
2.1 Os cargos a serem supridos pelo presente Processo Seletivo são os constantes 
do quadro seguinte: 
 

Cargos 
Carga 
H/Sem 

Vagas 
Requisitos Para 

Provimento 
Vencimento

s 

Operador de 
Máquinas 

44h/Sem CR 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
CNH categoria mínima “C” 

R$ 1.508,49 
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OPERADOR DE MAQUINAS: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 
equipamentos móveis; Operar veículos motorizados especiais, tais como: guincho, 
guindaste, máquina de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, maquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros: abrir valetas e cortar 
taludes, proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterros e trabalhos 
semelhantes; auxiliar no conserto de maquinas, lavrar e discar terras, obedecendo 
as curvas de níveis: cuidar da limpeza e conservação das maquinas, zelando pelo 
seu bom funcionamento: ajustar as correias transportadoras á pilha pulmão do 
conjunto de britagem; executar tarefas afins. CNH categoria mínima “C”. 
 
 

Cerro Grande do Sul, 19 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 

Sergio Silveira da Costa 
Prefeito Municipal 

 


