ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PUTINGA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

RETIFICAÇÃO Nº 02/2017 AO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

O MUNICÍPIO DE PUTINGA faz saber a quem possa interessar a
Retificação nº 02/2017 ao Edital de Concurso Público nº 01/2017 conforme segue:
I- Exclui-se do conteúdo programático dos cargos de MOTORISTA, OPERADOR DE
MÁQUINAS e INSEMINADOR a Lei nº 1.519/2006 e inclui-se a Lei nº 1.257/2003 e
alterações:
Onde se lê:
MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS:
Conhecimentos Técnicos:
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito
Brasileiro, seus anexos e atualizações. Decretos e demais normas do COTRAN. Cargas Perigosas.
Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no veículo. Noções
básicas de mecânica de automóveis. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão,
eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do
veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações.
Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens.
Simbologia. Ética profissional. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de
hierarquias no serviço público. Regras de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho.
Legislação e Informática:
Lei Orgânica do Município e emendas.
Lei nº 1.519/2006 - Regime Jurídico do Município.
Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos
inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia.
INSEMINADOR:
Conhecimentos Técnicos:
Histórico da inseminação; manejo do rebanho bovino (alimentação, sanitário e reprodutivo); manejo
da fazenda; instalações para os animais; controles zootécnicos; reprodução de bovinos;
melhoramento genético; anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor de bovinos; cruzamento entre
raças; prevenção de acidentes com os animais; prevenção de acidentes com os funcionários;
manipulação do sêmen. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de
segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPI inerente às atividades a
serem desenvolvidas.
Legislação e Informática:
Lei Orgânica do Município e emendas.
Lei nº 1.519/2006 - Regime Jurídico do Município.
Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos
inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia
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Leia-se:
MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS:
Conhecimentos Técnicos:
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito
Brasileiro, seus anexos e atualizações. Decretos e demais normas do COTRAN. Cargas Perigosas.
Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no veículo. Noções
básicas de mecânica de automóveis. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão,
eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do
veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações.
Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens.
Simbologia. Ética profissional. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de
hierarquias no serviço público. Regras de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho.
Legislação e Informática:
Lei Orgânica do Município e emendas.
Lei nº 1.519/2006 - Regime Jurídico do Município.
Lei nº 1.257/2003 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.
Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos
inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia.
INSEMINADOR:
Conhecimentos Técnicos:
Histórico da inseminação; manejo do rebanho bovino (alimentação, sanitário e reprodutivo); manejo
da fazenda; instalações para os animais; controles zootécnicos; reprodução de bovinos;
melhoramento genético; anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor de bovinos; cruzamento entre
raças; prevenção de acidentes com os animais; prevenção de acidentes com os funcionários;
manipulação do sêmen. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de
segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção - EPI inerente às atividades a
serem desenvolvidas.
Legislação e Informática:
Lei Orgânica do Município e emendas.
Lei nº 1.519/2006 - Regime Jurídico do Município.
Lei nº 1.257/2003 e alterações - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.
Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos
inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia

Prefeitura Municipal de Putinga-RS, em 11 de outubro de 2017.
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