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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014. 

O Município de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 

Urbanos – SEMOP torna público que realizará nos termos da Lei Municipal nº 3.850/2014, 

publicada no DIO/ES em 26 de novembro de 2014, o Processo Seletivo Simplificado 

destinado à contratação temporária de mão de obra para manutenção de áreas 

públicas, atendendo às necessidades de excepcional interesse público da 

Municipalidade, de acordo com os seguintes dispositivos: 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O Processo Seletivo destina-se à contratação temporária de pessoal no âmbito da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serv iços Urbanos, conforme autorização 

legislativa constante da Lei Municipal nº 3.850/2014, e aos preceitos legais contidos no 

artigo 37 da Constituição Federal. 

1.2 - É condição essencial para inscrever-se neste processo o conhecimento e aceitação 

das instruções e normas contidas neste Edital. 

1.3 - O desempenho das funções indicadas no presente Edital se dará para o 

atendimento às necessidades de excepcional interesse público nos setores da SEMOP. 

1.4 - Os nomes dos cargos e as funções (CARGO/FUNÇÃO); requisitos mínimos exigidos 

(REQUISITO MÍNIMO); a quantidade total de vagas (VAGAS); o vencimento base em 

moeda nacional (SALÁRIO BASE); a carga horária semanal (CHS); são os estabelecidos 

na tabela seguinte: 

 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

(Podendo atuar em regime de escala)  

   

CARGO 
CÓDIGO 

 CARGO 

Nº 

VAGAS 

VENCIMENTOS 

(R$) 

HABILITAÇÃO EXIGIDA E 

PRÉ-REQUISITOS 

Agente de 

Serv iço 

Operante  

 ASO - DT 150 883,00 

 

Ter concluído o Ensino 

Fundamental Completo, 

requerendo a aquisição 

de conhecimentos 

adicionais conforme 

determinado na função 

ocupada. 

 

Encarregado 

de Turma 

 

 

ET - DT 15 1.200,00 

Ter concluído o Ensino 

Médio, requerendo a 

aquisição de 

conhecimentos 

adicionais conforme 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##
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CARGO 
CÓDIGO 

 CARGO 

Nº 

VAGAS 

VENCIMENTOS 

(R$) 

HABILITAÇÃO EXIGIDA E 

PRÉ-REQUISITOS 

determinado na função 

ocupada (liderança de 

equipes). 

Obs.: 

(*) Conforme dispõe a legislação, 5% (cinco por cento) das vagas serão priorizadas aos 

candidatos portadores de deficiência (PD). 

(**) Os aprovados no Processo Seletivo Simplificado cumprirão carga horária semanal de 

40 (quarenta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de escala, plantões 

noturnos e outros similares, inclusive aos sábados, domingos e feriados, conforme as 

necessidades da SEMOP. 

2 - DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E DO CONTRATO DE TRABALHO 

2.1 - O Processo Seletivo terá v igência de 90 (noventa) dias após a publicação do 

Resultado Final. 

2.2 - A v igência do contrato de trabalho será de até 60 (sessenta) dias. 

3 - DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

3.1 - A rescisão do contrato administrativo de prestação de serv iço, antes do prazo 

prev isto, poderá ocorrer: 

a) por conveniência da Administração Pública Municipal, devidamente justificado; 

b) Por iniciativa do contratado; 

c) Por abandono do contratado, caracterizado por falta ao serv iço por período superior 

a 15 (quinze) dias intercalados; 

d) Por falta disciplinar cometida pelo contratado; 

e) Por mal desempenho do contratado no exercício das funções que forem atribuídas, 

por se tratar de áreas específicas, não possuindo o contratado perfil na função. 

4 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

4.1 - A quantidade de vagas destinadas aos portadores de deficiência está definida no 

subitem 1.4, sendo o candidato obrigado a declarar-se portador de deficiência no ato 

da inscrição. 

4.2 - Para efeitos deste Edital, o termo deficiência significará uma restrição física, mental 

ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer 
uma ou mais ativ idades essenciais da v ida diária, causada ou agravada pelo ambiente 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##
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econômico e social (Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiências). 

4.3 - O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de 

condições com os demais candidatos. 

4.4 - O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) deverá atestar a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à 

provável causa da deficiência. 

4.5 - O candidato portador de deficiência deverá comparecer à Perícia M édica do 

Município de Guarapari para ratificar o laudo, munido de documento de identidade, e 

entregá-lo junto com a documentação exigida neste Edital. 

4.6 - A apresentação para o laudo médico na Perícia deverá ser agendada pelo 

telefone (27) 3261 5425, dentro do prazo exigido. 

4.7 - O candidato que tiver o laudo não ratificado pela perícia será reenquadrado na 

lista de classificação geral. 

4.8 - O candidato que não declarar sua condição de deficiente no ato da sua inscrição, 

não poderá alegar esta condição para reiv indicar o priv ilégio legal neste Processo 

Seletivo. 

4.9 - As vagas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência 

aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 

classificação por cargo/especialidade. 

4.10 - O candidato portador de deficiência aprovado pela perícia médica que no 

decorrer do exercício das ativ idades atribuídas pelo cargo ocupado, tiver 

incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo/especialidade terá seu 

contrato rescindido. 

4.11 - O candidato portador de deficiência aprovado terá seu nome publicado em lista 

à parte e figurará também na lista de classificação geral. 

5 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

5.1 - São requisitos para inscrição: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas prev istas no art. 12, da 

Constituição Federal e demais disposições de Lei, no caso de estrangeiro; 

b) ser eleitor e estar regular com a Justiça Eleitoral; 

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 

d) ter 18 (dezoito) anos completos até a data prev ista para o término do prazo de 

inscrição; 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##


 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

4 

e) encontrar-se em situação regular junto à Receita Federal, no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF); 

f) não ter contrato temporário rescindido por este Município, por falta disciplinar; 

g) conhecer as exigências estabelecidas neste edital e estar de acordo com elas. 

5.2 - A inscrição implicará na completa ciência e expressa aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos para a 

inscrição implicará em seu cancelamento. 

5.3 - O candidato será responsável por todas as informações prestadas na ficha de 

inscrição e quaisquer erros ou omissões implicarão em sua desclassificação. 

5.4 - O candidato que prestar declaração falsa será desclassificado e, em conseqüência, 

anulados todos os atos decorrentes, mesmo que aprovado no processo seletivo, a 

qualquer momento em que o fato for constatado. 

5.5 - Efetuada a inscrição, não será permitida qualquer tipo de alteração, salvo as 

informações relativas aos dados pessoais (endereço, telefone, e-mail etc.). 

5.6 - As informações prestadas na ficha de inscrição constituem inteira responsabilidade 

do candidato, cabendo à Comissão Especial o direito de excluir do processo seletivo 

aquele que preenchê-la com os dados incorretos, bem como aquele que prestar 

informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, mesmo que 

seja alegado desconhecimento. 

6 - DAS INSCRIÇÕES 

6.1 - As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas, e realizadas no período de 

09/12/2013 a 11/12/2013, no horário de 08h às 16h, na Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Serv iços Urbanos – SEMOP, situada na Av. Arlindo Loureiro Neves, 24 – Jardim 

Santa Rosa – Guarapari/ES – 29217-235. 

6.2 - Será permitida somente 01 (uma) inscrição por candidato, vedada acumulação 

ilícita de cargos, conforme Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

6.3 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se 

de que preenche todos os requisitos exigidos, sob pena de desclassificação imediata. 

6.4 - Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão que deverá ser 

retirado no momento da inscrição e respondido com letra legível, não podendo haver 

rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados. 

6.5 - O candidato deverá, no ato de sua inscrição, apresentar a documentação abaixo 

relacionada, a fim de comprovar as informações fornecidas na inscrição, sob pena de 

desclassificação, sendo os documentos ordenados de forma seqüencial e numerados 

pelo candidato. 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##


 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

5 

a) Cópia de documento de Identidade; 

b) Copia do CPF; 

c) Cópia do Comprovante de Escolaridade; 

d) Cópia do Certificado de Reserv ista (sexo masculino); 

e) Cópia do Comprovante de residência; 

f) Cópia do último comprovante de votação ou certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

declarando estar regular com a Justiça Eleitoral; 

g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 

h) Títulos (Experiência Profissional), conforme estabelecido no item 7 deste Edital. 

6.6 - A documentação poderá ser apresentada em cópia autenticada em cartório ou 

cópia simples devidamente acompanhada do documento original, para verificação do 

serv idor designado pela Comissão Especial. 

6.7 - A documentação apresentada deverá corresponder ao cargo pleiteado previsto 

neste Edital. 

6.8 - A ausência de qualquer documento, declaração falsa ou informação inverídica 

importará na desclassificação e exclusão do candidato do processo seletivo. 

6.9 - Não se admitirá a juntada de quaisquer documentos em fase anterior ou posterior 

ao período de entrega da documentação, conforme definido nos itens 6.1 e 6.5. 

6.10 - Não serão aceitos documentos após a entrega e fechamento do envelope de 

documentação do candidato, mesmo dentro do prazo de inscrição. 

6.11 - Fica o candidato responsável pela solicitação do protocolo de entrega dos 

documentos e guarda do mesmo. 

6.12 - A inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato ou por procuração específica 

devidamente registrada em Cartório com firma reconhecida e cópia do documento de 

identidade do procurador. 

6.13 - A Administração reserva-se o direito de confirmação dos dados junto aos órgãos 

emitentes. 

7 - DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 

O Processo Seletivo será realizado em 02 (duas) etapas, e consistirá em: 

7.1 – 1ª ETAPA - Inscrição: conforme item 6 deste Edital. 

7.2 – 2ª ETAPA – Análise da Experiência Profissional:  

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##
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7.2.1. Processo Seletivo de Agente de Serviço Operante 

7.2.1.1 - Será realizado mediante análise curricular, de caráter classificatório e 

eliminatório. 

7.2.1.2 - As atribuições de pontos referentes à análise curricular obedecerão ao disposto 

no Anexo I I  deste Edital. 

7.2.1.3 - O candidato que não obtiver o mínimo de 05 (cinco) pontos será eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado. 

7.2.1.4 - Para a avaliação curricular será considerada a contagem de tempo de 

experiência profissional como Agente de Serv iço Operante ou função correlata 

comprovada através de registro em Carteira de Trabalho ou Declaração emitida por 

Órgão Público onde tenha prestado serv iço, com peso de 2 (dois) pontos por ano 

trabalhado, considerando o ano 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Caso o 

candidato tenha tempo de experiência profissional inferior a 365 dias, será apurada a 

pontuação de forma proporcional ao peso 2 pontos. 

7.2.1.5 - No documento comprobatório de experiência profissional como Auxiliar de 

Serv iços Operante ou função correlata deverá, obrigatoriamente, conter a indicação do 

cargo, período trabalhado (dia, mês e ano de início e término). 

7.2.1.6 - Toda a documentação deverá ser entregue no dia da inscrição, em envelope 

sem lacre, contendo, obrigatoriamente, na parte externa: 

a) o nome do candidato; 

b) o cargo para o qual está inscrito; 

c) descrição de cada documento apresentado. 

7.2.1.7 Os documentos serão conferidos na presença do candidato que assinará o 

respectivo Termo de Entrega nos locais de inscrição. 

7.2.1.8 É de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega de seus 

títulos, bem como a escolha dos documentos apresentados. 

7.2.1.9 Critérios de classificação e nota mínima de aprovação: 

7.2.1.9.1 Os candidatos serão classificados de acordo com a nota final resultante da 

apreciação do currículo, considerando-se como mínima a nota 5,0. 

7.2.2. Processo Seletivo de Encarrego de Turma 

7.2.2.1 - Será realizado mediante análise curricular, de caráter classificatório e 

eliminatório. 

7.2.2.2 - As atribuições de pontos referentes à análise curricular obedecerão ao disposto 

no Anexo I I  deste Edital. 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##
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7.2.2.3 - O candidato que não obtiver o mínimo de 05 (cinco) pontos será eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado. 

7.2.2.4 - Para a avaliação curricular será considerada a contagem de tempo de 

experiência profissional como Encarregado ou função correlata comprovada através de 

registro em Carteira de Trabalho ou Declaração emitida por Órgão Público onde tenha 

prestado serv iço, com peso de 2 (dois) pontos por ano trabalhado, considerando o ano 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Caso o candidato tenha tempo de experiência 

profissional inferior a 365 dias, será apurada a pontuação de forma proporcional ao peso 

2 pontos. 

7.2.2.5 - No documento comprobatório de experiência profissional como Encarregado ou 

função correlata deverá, obrigatoriamente, conter a indicação do cargo, período 

trabalhado (dia, mês e ano de início e término). 

7.2.2.6 - Toda a documentação deverá ser entregue no dia da inscrição, em envelope 

sem lacre, contendo, obrigatoriamente, na parte externa: 

a) o nome do candidato; 

b) o cargo para o qual está inscrito; 

c) descrição de cada documento apresentado. 

7.2.2.7 Os documentos serão conferidos na presença do candidato que assinará o 

respectivo Termo de Entrega nos locais de inscrição. 

7.2.2.8 É de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega de seus 

títulos, bem como a escolha dos documentos apresentados. 

7.2.2.9 Critérios de classificação e nota mínima de aprovação: 

7.2.2.9.1 Os candidatos serão classificados de acordo com a nota final resultante da 

apreciação do currículo, considerando-se como mínima a nota 5,0. 

8 - DO DESEMPATE 

8.1 - Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem 

de prioridade: 

a) o candidato que obtiver o maior número de pontos na experiência profissional; 

b) o candidato que for mais idoso. 

9 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

9.1 - Os resultados, preliminar e/ou parcial, serão divulgados no site da Prefeitura 

Municipal de Guarapari (www.guarapari.es.gov.br) e nos átrios da Sede da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Serv iços Urbanos – SEMOP, e necessariamente publicado 

no Diário Oficial do estado e jornal de grande circulação. 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##
http://www.guarapari.es.gov.br/
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9.2 - O Resultado Final será publicado no site da Prefeitura Municipal de Guarapari 

(www.guarapari.es.gov.br), em jornal de grande circulação e nos átrios da Sede da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serv iços Urbanos – SEMOP, e necessariamente 

publicado no Diário Oficial do estado.  

10 - DOS RECURSOS 

10.1 - Os pedidos de recursos do resultado preliminar da 2ª etapa deverão ser realizados 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do dia da divulgação da classificação, 

devendo ser apresentados no Protocolo Geral da PMG. 

10.2 - O candidato deverá apresentar o recurso de forma consistente, clara e objetiva. O 

recurso inconsistente ou fora do prazo, será indeferido. 

10.3 - O prazo para análise do Recurso será de 24 (v inte e quatro) horas, a contar do 

encerramento do prazo previsto no item 11.1 e será divulgado conforme estabelecido no 

item 10. 

10.4 - Não serão aceitas outras formas de recursos, além daquelas especificadas no item 

11.1. 

10.5 - Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de rev isão de recursos. 

11 - DA CONVOCAÇÃO 

11.1 - A convocação dos candidatos classificados para ocuparem as vagas será 

autorizada pelo Prefeito Municipal, obedecendo a ordem de classificação 

encaminhada pela SEMOP. 

11.2 - Os candidatos Convocados, conforme Resultado Final, terão o prazo de 03 (três) 

dias úteis para se apresentarem na Sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Serv iços Urbanos – SEMOP, após a publicação da convocação no site da Prefeitura 

Municipal de Guarapari (www.guarapari.es.gov.br), para celebração do contrato 

temporário. 

11.3 - O não comparecimento do candidato convocado implicará em sua desistência, 

independente de notificação, ocasionando a convocação do próximo candidato 

classificado. 

12 - DA CONTRATAÇÃO 

12.1 - A contratação em caráter temporário de que trata este Edital, dar-se-á mediante 

assinatura de contrato temporário pelo profissional a ser contratado e pelo Município. 

12.2 - No ato da contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Declaração de Bens (formulário fornecido pela PMG); 

b) Declaração de não acumulação de cargos (formulário fornecido pela PM G); 

c) Atestado médico admissional emitido pela Perícia Médica do Município; 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##
http://www.guarapari.es.gov.br/
http://www.guarapari.es.gov.br/
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d) 02 (duas) fotos 3x4 recente; 

e) PIS/PASEP; 

f) certidão de nascimento ou casamento; 

g) certidão de filhos menores de 21 anos; 

h) comprovante de residência; 

12.3 - O candidato submeter-se-á a exames médicos pré-admissionais de caráter 

obrigatório para a contratação, sendo imprescindível a sua aprovação para a admissão. 

12.3.1 - O candidato deverá comparecer na Perícia Médica no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, após a apresentação do candidato à SEMOP de que trata o item 12.2 

apresentando os seguintes exames: hemograma completo, VDRL, glicemia (dosagem de 

glicose) e Raio-X do Tórax PA.  

12.3.2 - Os exames solicitados deverão atender aos critérios estabelecidos pela Perícia 

Médica do Município. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

13.1 - Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) Prestar em qualquer momento declaração ou apresentar documentação falsa ou 

inexata; 

b) Postar-se de forma incorreta ou descortês com os examinadores, executores, auxiliares 

ou autoridades durante todo o processo seletivo. 

13.2 - Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões 

relativos a notas e desempenho de candidatos não classificados. 

13.3 - A inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste Edital, assim como das normas legais pertinentes, das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

13.4 - Toda documentação entregue pelo candidato conforme solicitado neste Edital, 

não será devolv ida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo. Os 

documentos utilizados neste Processo Seletivo e que não resultarem em contratação 

serão eliminados. 

13.5 - Será composta uma Comissão Especial encarregada de conduzir o Processo 

Seletivo, mediante Decreto. 

13.6 - Correrá por conta do candidato a realização de TODOS os exames necessários, 

solicitados no ato de sua convocação. 

13.7- A inexatidão, a falsidade de declaração, as irregularidades nos documentos ou no 

certame, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##
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acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das 

demais medidas de ordem administrativa, cível e criminal. 

13.8 - Todas as retificações e aditamentos ao presente Edital serão publicados no site da 

Prefeitura Municipal de Guarapari (www.guarapari.es.gov.br) sendo de inteira 

responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 

qualquer espécie de desconhecimento. 

13.9 - Caso venha a ocorrer mudança de domicílio, telefone, e-mail ou outra informação 

de caráter pessoal, o candidato deverá atualizar a sua ficha de inscrição na sede da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serv iços Urbanos.  

Guarapari/ES, 05 de dezembro de 2014. 

 

 

ORLY GOMES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

LUIZ JOSÉ ALLEDI DE CARVALHO 
Secretário Municipal de Obras Públicas 

Mat.: 258.130/2 – CREA ES 2157-D 
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ANEXO I 

AGENTE DE SERVIÇO OPERANTE 

ATRIBUIÇÕES: 

 Realizar tarefas manuais simples que necessitem de esforço físico 

relacionadas aos serviços de limpeza, obras, jardinagem e outros serv iços 

gerais em edifícios, logradouros, orla marítima, calçadões e demais 

instalações municipais; 

 Realizar serv iços de transporte, remoção e arrumação de móveis, 

equipamentos, máquinas, materiais e outros bens públicos; 

 Executar pequenos serviços nas dependências das Secretarias, Gerências 

e Subgerências, fazendo alguns serviços manuais em auxílio às ativ idades 

desenvolv idas pela Administração Municipal; 

 Executar serv iços de captura de animais de grande e pequeno porte. 

 Executar serviços de limpeza e conservação de ruas, praça, praias, jardins, 

monumentos, bosques, mercados e feiras, nas áreas da Prefeitura entre 

outros; 

 Realizar coleta de lixo; 

 Efetuar recolhimento e separação de resíduos sólidos; 

 Executar serv iços de poda e/ou jardinagem; 

 Carregar e/ou descarregar caminhões de lixo e de materiais; 

 Executar serv iços de limpeza de bueiros, valas e canais; 

 Preparar o solo, recobrindo-o com areia ou terra, para nivelá-lo e permitir 

o assentamento das peças; 

 Determinar o alinhamento da obra, marcando-o com estacas e linhas 

para orientar o assentamento; 

 Fazer assentamento e pintura de meio-fio; 

 Executar pavimentação utilizando paralelepípedos, blocos de concreto, 

pedras portuguesas e outros materiais; 

 Recobrir as junções, para dar acabamento à obra; 

 Construir canteiros; 

 Realizar serv iços de aterro em estradas v icinais, tapar buracos aberto 

pelas chuvas, recompor o leito das v ias públicas ativ idades correlatas à 

sua função; 

 Fazer serv iço de varredura, capina e cobertura de vegetação destruída 

pelas chuvas, veículos e qualquer outro meio; 

 Realizar serv iços de transporte, remoção e arrumação de materiais em 

veículos pesados para utilização em logradouros públicos; 

 Manter sempre em perfeito estado de conservação os trechos das 

estradas v icinais e logradouros públicos, bem como conservar sempre 

limpas as suas margens; 

 Manter sempre preservado os materiais, ferramentas e equipamentos que 

estiverem sob sua guarda; 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##
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 Desempenhar outras ativ idades correlatas à sua função. 

ENCARREGADO DE TURMA 

ATRIBUIÇÕES: 

 Encarregado pelos serviços gerais e pelas equipes de trabalho; 

 Liderança de equipe; 

 Responsável pela distribuição de equipamentos, produtos e 

acompanhamento das ativ idades ligada aos serviços de limpeza e 

manutenção dos setores e v ias e logradouros públicos; 

 Delegar deveres e equipe de limpeza com responsabilidade e 

comprometimento para um bom desempenho diário; 

 Avaliar e orientar a limpeza das áreas; 

 Elaborar cronograma de terminal acompanhar a execução; 

 Fazer o controle de ponto e escala de folga; 

 Fazer e executar cronograma de limpeza,  

 Emitir relatórios diversos; 

 Desempenhar outras ativ idades correlatas à sua função. 
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ANEXO II 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO OPERANTE 

ANÁLISE CURRICULAR 

Pontuação máxima: 10 (dez) pontos; 

Critério de pontuação: 02 (dois) pontos por ano completo (365 dias), sem sobreposição 

de tempo, no exercício de cargo, emprego, ou função na Administração Pública 

Municipal, Estadual ou Federal, ou na iniciativa privada relacionado com a área de 

atuação do cargo de Agente de Serv iço Operante. 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FISCAL ENCARREGADO DE TURMA 

ANÁLISE CURRICULAR 

Pontuação máxima: 10 (dez) pontos; 

Critério de pontuação:2,0 (dois) pontos para cada ano de experiência comprovada para 

o cargo pretendido pelo candidato, ou em área correlata. 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##



