EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.
2ª Retificação.
A Prefeitura Municipal de Sonora, MS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a 2ª Retificação do
EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.
I. O EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, passa a vigorar com a inclusão dos
cargos de OFICIAL DE MANUTENÇÃO e PROFESSOR DE 6º A 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II –
GEOGRAFIA (Áreas Urbana e/ou Área Rural):
4. QUADRO DE CARGOS:
Cargo.
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NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – 4ª SÉRIE.

OFICIAL DE MANUTENÇÃO.

4ª Série do Ensino Fundamental e
prática em construção, pintura,
elétrica, hidráulica, carpintaria ou
mecânica.

40

1.292,85

01

-

01

-

NÍVEL SUPERIOR.
PROFESSOR DE 6º A 9º ANOS DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
II
–
GEOGRAFIA (Áreas Urbana e/ou
Área Rural).

Escolaridade obtida em curso de
graduação, licenciatura de duração
plena,
nos
termos
da
Lei,
correspondente à Geografia.

1.722,31
20

Item 6.
c) Prova Prática, de caráter eliminatório, para candidatos aos cargos de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO,
ASSISTENTE EDUCACIONAL (1º ao 9º ano do Ensino Fundamental), ASSISTENTE EDUCACIONAL
(Educação Infantil), AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE FARMÁCIA, ENGENHEIRO CIVIL,
INSPETOR ESCOLAR, MONITOR SOCIAL E DESPORTIVO, MOTORISTA I - VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS,
AMBULÂNCIA E CAMINHÕES, MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR, OFICIAL DE MANUTENÇÃO,
OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS, OPERADOR DE MÁQUINAS I, OPERADOR
DE MÁQUINAS II.
Item 11.1.
e) 5ª posição, cargos: AUXILIAR DE FARMACIA, ENGENHEIRO CIVIL, MONITOR SOCIAL E DESPORTIVO,
MOTORISTA I - VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, AMBULÂNCIA E CAMINHÕES, OFICIAL DE MANUTENÇÃO,
OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS, OPERADOR DE MÁQUINAS I, OPERADOR
DE MÁQUINAS II.
Item 11.8.
VI. Cargo: OFICIAL DE MANUTENÇÃO – A Prova Prática será composta por atividades de instalação e
manutenção elétrica, montagem e reparo de sistemas de tubulações; serviços gerais de alvenaria e pintura;
montagem e reparo de peças de madeira; confeccionar conjuntos ou peças de edificações; compor tesouras e
armações de telhados, andaimes, armações de portas, janelas, caixilhos e outras esquadrias.
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
OFICIAL DE MANUTENÇÃO: Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio
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público; montar, testar e manter instalações elétricas e similares; montar e reparar sistemas de tubulações de
água, esgoto, pias, tanques, vasos sanitários, registros, torneiras, caixas de água e outros; desmontar, montar
e recolocar pneus em veículos; reparar pneus examinando partes internas e externas; identificar e retirar
corpos estranhos nas bandas de rodagem; executar obras de alvenaria em paredes, pisos e telhados em
estruturas internas e externas; realizar reparos e revestimentos em estruturas hidráulicas e de esgotos;
executar serviços gerais de pinturas; montar e reparar peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e
mecânicas; confeccionar conjuntos ou peças de edificações; compor tesouras e armações de telhados,
andaimes, armações de portas, janelas, caixilhos e outras esquadrias; atuar na recuperação, conservação e
manutenção de máquinas pesadas e veículos; verificar as condições de funcionamento; regular e reparar
sistema de freios; desmontar e montar motores e caixa de transmissão automática a outros componentes;
socorrer veículos e máquinas avariadas; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais
utilizados; zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e dependências.

ANEXO II – CONTEÚDO DA PROVA:
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – 4ª SÉRIE.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
OFICIAL DE MANUTENÇÃO: Noções de higiene e segurança do trabalho. Conhecimentos sobre
Equipamentos de Proteção Individual. Noções sobre limpeza e manutenção de logradouro público.
Conhecimentos sobre máquinas, ferramentas, equipamento e material de trabalho. Noções sobre: roçar,
capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros públicos. Noções sobre pintura e
conservação de meios-fios. Noções sobre construção e limpeza de valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e
outros. Noções sobre aterramento de depressão e escavação das estradas. Noções sobre implantação de
manilhas. Noções sobre preparo e utilização de massa a base de cal, cimento e concreto. Noções sobre
assentamento de tijolos, telhas, tacos e outros materiais utilizado em construção de alvenaria.
NÍVEL SUPERIOR.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
PROFESSOR DE 6º A 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA (Áreas Urbana e/ou Área
Rural): A atmosfera e a dinâmica climática. A dimensão simbólica do espaço geográfico. Cultura e
representações espaciais. A dinâmica populacional. A formação dos estados nacionais modernos. A formação
geográfica das Sociedades Contemporâneas. A Geografia da Natureza. A Geografia no Tempo: o
alargamento das fronteiras de apropriação do planeta pelas sociedades humanas ao longo da história. A
hidrosfera, a água e sua importância. A industrialização e seus impactos na organização do espaço
contemporâneo. A litosfera, composição e dinâmica. A modernização da agricultura e suas consequências. A
urbanização e as transformações na relação cidade-campo. África. América Latina. Características gerais das
atividades primárias, secundárias e terciárias e suas expressões no espaço geográfico. Conceito de
Geografia. Ditadura militar brasileira. Divisões regionais do território brasileiro, histórico e situação atual.
Grandes blocos econômicos. Os espaços da Produção, da Circulação e do Consumo no mundo e no Brasil.
O Pantanal. Regionalização do Espaço Brasileiro. Rússia e Europa Oriental.

Sonora, MS, 01 de agosto de 2019.
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