
RETIFICAÇÃO 01 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2022. 

 

O município de Rancho Queimado, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Prefeita 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital de Processo Seletivo 
Simplificado n.º 04/2022, publicado em dia 22 de junho de 2022, permanecendo inalterados os demais 
itens e subitens do referido edital:  
 

ANEXO II 

 

 

 

AGENTE OPERACIONAL I 

HABILITAÇÃO EXIGIDA: 
 

-Ensino Fundamental completo. 

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

Compete ao Agente Operacional I, no exercício de suas funções: 
 
1. Exercer ou auxiliar na execução de quaisquer tarefas que não exijam qualificação profissional e/ou 
experiência prévia;  
2. Auxiliar na abertura, fechamento e limpeza de valas, desobstruindo caixas de captação e bueiros, 
entre outros; 
3. Carregar e descarregar viaturas em geral; 
4. Executar serviços de conservação e limpeza de estradas, jardins, praças, vias, logradouros e 
cemitérios públicos, terrenos baldios e outros, tapando buracos, capinando, roçando, varrendo, 
pintando meio fio e troncos de árvores, bem como a remoção de entulhos; 
5. Operar roçadeiras nos serviços de limpeza de jardins e outros logradouros públicos; 
6. Auxiliar a implantação e manutenção das estradas, executando serviços inerentes a sua função; 
7. Podar, plantar e regar folhagens, árvores, grama, flores, entre outros, em parques, jardins e 
logradouros públicos; 
8. Auxiliar no preparo de argamassa, concreto e nos serviços de pavimentação, carregando materiais, 
equipamentos e ferragens peculiares ao trabalho; 
9. Executar serviços de limpeza de terrenos públicos; 
10. Auxiliar na execução de pequenos trabalhos e reparos como montagem e desmontagem de 
andaimes, palcos, instalações de tubulações e outros similares; 
11. Executar serviços de horta, virando e adubando a terra, capinando, plantando, transplantando 
mudas de verduras e legumes e regando os canteiros quando necessários; 
12. Auxiliar nos serviços de manutenção e reparo das viaturas municipais; 
13. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
14. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
15. Executar outras atividades correlatas. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2020/0/1/lei-complementar-n-1-2020-cria-uma-vaga-do-cargo-de-tecnico-em-higiene-bucal-constante-do-anexo-ii-da-lei-complementar-012016
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2018/0/2/lei-complementar-n-2-2018-cria-cargos-altera-habilitacao-e-da-nova-redacao-a-lei-complementar-n-12016
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2020/0/3/lei-complementar-n-3-2020-da-nova-redacao-ao-art-12-da-lei-complementar-n-012016
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2019/0/4/lei-complementar-n-4-2019-dispoe-sobre-a-gratificacao-pela-atuacao-como-pregoeiro-presidente-de-comissao-permanente-membros-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2021/0/5/lei-complementar-n-5-2021-autoriza-a-chefe-do-poder-executivo-do-municipio-de-rancho-queimado-a-realizar-a-cessao-de-servidores-efetivos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2020/0/6/lei-complementar-n-6-2020-exclui-no-anexo-viii-da-lei-complementar-n-012016-o-cargo-de-analista-de-planejamento-urbanistico-e-fiscal
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2019/0/7/lei-complementar-n-7-2019-extingue-o-cargo-em-comissao-de-assessor-de-atendimento-ao-cidadao-suprimindo-o-do-anexo-iii-dalei-complementar-n-0012016-dando-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2020/0/9/lei-complementar-n-9-2020-dispoe-sobre-a-revisao-geral-anual-da-remuneracao-dos-servidores-publicos-municipais-de-rancho-queimado-de-que-trata-o-art-37-inciso-x-da-constituicao-do-brasil-e-art-17-inciso-viii-da-lei-organica-municipal-referente-ao-ano-de-2020-e-da-outras-providencias


AGENTE OPERACIONAL II 

HABILITAÇÃO EXIGIDA: 

 

- Ensino Fundamental Completo 

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

 Compete ao Agente Operacional II, no exercício de suas funções: 
 
1. Instalar peças de madeira, como forros, assoalhos, janelas, divisórias e similares, encaixando-as e 
fixando-as nos locais apropriados, bem como todos os demais serviços de carpintaria que lhe forem 
atribuídos; 
2. Reparar elementos de madeira, substituindo peças, fixando peças soltas para recompor a estrutura; 
3. Executar serviços de cortes, lixamento das peças de madeira a serem utilizadas; 
4. Preparar e executar serviços de estrutura de concreto em obras civis, conforme o projeto; 
5. Colocar telhas e outros materiais para cobertura; 
6. Fazer caixas de captação e muros de arrimo; 
7. Rebocar e chapiscar paredes e muros em geral, construir alicerces para formar bases de paredes, 
muros e construções similares; 
8. Executar trabalhos de manutenção corretiva de instalações, calçadas e estruturas semelhantes, 
reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças; 
9. Montar, instalar, reparar e desobstruir tubulações de redes de esgoto e sistemas hidráulicos; 
10. Armar e desarmar andaime de madeira ou metálicos para execução da obra desejada; 
11. Preparar e pintar superfícies internas e/ ou externas, rapando-as e cobrindo-as com aplicação de 
tinta; 
12. Executar serviços de calçamento e calcetaria; 
13. Executar quaisquer tarefas que não exijam qualificação profissional e/ou experiência prévia; 
14. Realizar a abertura, fechamento e limpeza de valas, desobstruindo caixas de captação e bueiros, 
entre outros; 
15. Carregar e descarregar viaturas em geral; 
16. Conservar e limpar estradas, jardins, praças, vias, logradouros, cemitérios públicos, pontes, 
pontilhões, parques, terrenos baldios públicos, tapando buracos, capinando, roçando, varrendo, 
pintando meio fio e troncos de árvores, bem como a remoção de entulhos; 
17. Implantar segundo a determinação de seus superioresestradas, executando serviços inerentes a sua 
função; 
18. Auxiliar no preparo da argamassa, concreto e nos serviços de pavimentação, carregando materiais, 
equipamentos e ferragens peculiares ao trabalho; 
19. Executar e auxiliar nos serviços de manutenção e reparo das viaturas municipais; 
20. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
21. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
22. Executar outras atividades correlatas. 

 

 

Os demais itens do Edital seguem inalterados. 
 
Rancho Queimado/SC, 24 de Junho de 2022. 
 

 

CLECI APARECIDA VERONEZI 

Prefeita Municipal 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2020/0/1/lei-complementar-n-1-2020-cria-uma-vaga-do-cargo-de-tecnico-em-higiene-bucal-constante-do-anexo-ii-da-lei-complementar-012016
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2018/0/2/lei-complementar-n-2-2018-cria-cargos-altera-habilitacao-e-da-nova-redacao-a-lei-complementar-n-12016
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2020/0/3/lei-complementar-n-3-2020-da-nova-redacao-ao-art-12-da-lei-complementar-n-012016
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2019/0/4/lei-complementar-n-4-2019-dispoe-sobre-a-gratificacao-pela-atuacao-como-pregoeiro-presidente-de-comissao-permanente-membros-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2021/0/5/lei-complementar-n-5-2021-autoriza-a-chefe-do-poder-executivo-do-municipio-de-rancho-queimado-a-realizar-a-cessao-de-servidores-efetivos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2020/0/6/lei-complementar-n-6-2020-exclui-no-anexo-viii-da-lei-complementar-n-012016-o-cargo-de-analista-de-planejamento-urbanistico-e-fiscal
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2019/0/7/lei-complementar-n-7-2019-extingue-o-cargo-em-comissao-de-assessor-de-atendimento-ao-cidadao-suprimindo-o-do-anexo-iii-dalei-complementar-n-0012016-dando-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/r/rancho-queimado/lei-complementar/2020/0/9/lei-complementar-n-9-2020-dispoe-sobre-a-revisao-geral-anual-da-remuneracao-dos-servidores-publicos-municipais-de-rancho-queimado-de-que-trata-o-art-37-inciso-x-da-constituicao-do-brasil-e-art-17-inciso-viii-da-lei-organica-municipal-referente-ao-ano-de-2020-e-da-outras-providencias

