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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2017 
 

O Prefeito Municipal de Rio Brilhante/MS, no uso de suas atribuições legais retifica o 

Edital 01/2017 no  item 2.0 e Ficha de Inscrição. 

 

O Candidato poderá optar somente para uma vaga. 

  

2.  DO OBJETO 

2.2 O presente Processo Seletivo Simplificado tem por finalidade a 

contratação por tempo determinado, conforme a necessidade, para a função de 

TRABALHADOR BRAÇAL e OPERADOR DE MÁQUINA conformidade com as 

especificações constantes neste edital, para atendimento da demanda das Secretarias 

Municipais de Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Rio 

Brilhante/MS. 

 

 

Número 

de 

vagas 

Cargo Escolaridade Exigência 

20 
TRABALHADOR 
BRAÇAL 

Alfabetizado 

- Executar serviços de carga e descarga de 
materiais; Arrumar os materiais nos lugares 
determinados; Arrumar móveis eutensílios 
conforme orientação recebida e fazer serviços de 
mudanças; Fazer a varrição, capina e limpeza geral 
de pátios, ruas, praças, canteiro de obras e outras 
unidades; Auxiliar nos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, máquinas e 
equipamentos; Executar outras tarefas correlatas. 
 

02 
Operador de 
Máquina 
(Motoniveladora) 

8º ano do 
ensino 
fundamental 
c/ CNH 

Conduzir e operar máquinas de grande porte, 
destinadas ao serviço de construção e conservação 
de estradas e ruas;Fazer escavações, terraplenagens, 
aterros e compressões de solo; Zelar pela 
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01 

Operador de 
Máquina 
(Escavadeira 
Hidráulica) 

“C” conservação do veículo que lhe for entregue e 
outros implementos afins, mantendo-os em boas 
condições de funcionamento; Fazer reparos de 
emergência; comunicar, a superior imediato, 
qualquer anomalia verificada no funcionamento do 
equipamento; Providenciar no abastecimento do 
combustível, óleo e água; eventualmente, dirigir 
outra espécie de veículo; Auxiliar em trabalhos de 
mecânica e outros semelhantes; Executar outras 
tarefas correlatas. 

01 
Operador de 
Maquina 
Retroescavadeira 

 

Rio Brilhante - MS, 16 de junho de 2017. 

 

 

Donato Lopes da Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Formulário de Inscrição 

Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 001/2017 

Nome da função: (    ) Trabalhador Braçal  (   ) Operador de Máquina (Motoniveladora) 
                              (     ) Operador de Máquina Escavadeira Hidráulica 
                              (     ) Operador de Maquina Retroescavadeira 
 

Obs: O candidato poderá optar somente para uma vaga. 

Nome do candidato: 

Naturalidade: 
Sexo:     (     ) Feminino 

               (     ) Masculino 
Documento: 
(     ) RG                                           (     ) CPF                                     (     ) CTPS  
(     ) Certif. Reservista                  (     ) carteira ident. profissional 

Endereço: 

Bairro: Cidade: UF: 

CEP: 
Telefones:  DDD (         ) 
                                        Ou 

E-mail: 

Candidato (a) portador (a) de deficiência? 
(      ) sim                    (      ) não 

Apresentou atestado? 
(      ) sim                    (      ) não 

Em caso de deficiência descrever abaixo a deficiência. 
 

 

Declaração 

Declaro, sob as penas da lei, que me responsabilizo pela veracidade das informações aqui 

prestadas e que atendo às condições exigidas para a inscrição ao cargo pretendido. Submeto-

me as condições estabelecidas no edital, as quais afirmo conhecer e concordar plenamente. 

 

Rio Brilhante - MS ____/___/ 2017 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Comprovante de inscrição 

Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 01/2017 

Nome do candidato: 

Nome do cargo:    (    ) Trabalhador Braçal  (   ) Operador de Máquina (Motoniveladora) 
                              (     ) Operador de Máquina Escavadeira e Hidráulica  
                              (     ) Operador de Maquina Retroescavadeira 
Local e data:  
 

 

Rio Brilhante - MS, __________________ 

 
 
 

Assinatura e Carimbo do Responsável pela 

Inscrição 

 

 

Resumo 

 
 

• Inscrição 20 de junho a 27 de junho. 

• Resultado dos inscritos 29 de junho. 

• Prova Escrita dia 01 de julho de 2017. 

• Divulgação do Gabarito dia 03 de julho de 2017. 

• Divulgação do Resultado da prova escrita e Convocação para as prova Prática e 

Títulos dia 05 de julho de 2017 

• Prova Prática e Títulos dia 08 de julho de 2017. 

• Resultado Final 14 de julho de 2017. 

 


