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EDITAL 002/2022 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

A Prefeitura Municipal de Delta-MG, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

Lei Complementar Municipal n°130/2009, Lei Complementar Municipal nº 204/2017, Lei 

Complementar nº 176/2014, normas estas que autorizam a contratação por tempo determinado 

em caráter excepcional, estabelece e divulga as regras para a realização de PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO com o intuito de atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras Publicas Serviços Urbanos, Secretaria 

Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Transito e Transporte e Secretaria 

Municipal de Saúde dispõe sobre os cargos públicos e seus vencimentos, e ainda sendo que a 

sua execução técnico-administrativa e realização ficará a cargo da COMISSÃO ESPECIAL 

JULGADORA. 

O presente edital visa ao preenchimento da vaga dos seguintes cargos: 

 

CARGO VAGA GARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 

MOTORISTA II CR* 40 horas R$ 1.342,59 + R$120,00 

(auxilio alimentação) 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS URBANOS 
CR* 40 horas 

R$ 1.212,00 + R$120,00 

(auxilio alimentação) 

ELETRICISTA CR* 40 horas 
R$ 1.395,69 + R$120,00 

(auxilio alimentação) 

* (CR) – Cadastro Reserva 

O candidato habilitado que vier a ser contratado temporariamente ficará sujeito ao regime 

jurídico estatutário. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. São tópicos deste edital: 1) Das Disposições Preliminares; 2) Da Inscrição; 3) Do Processo 

Seletivo; 4)Dos Recursos; 5) Divulgação dos resultados; 6) Da Chamada; 7) Da contratação 

dos candidatos aprovados; 8) Disposições finais. 
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1.2 O contrato de trabalho será por tempo determinado, passando a viger por 12 (doze) meses 

a partir da data da assinatura do termo, podendo ser prorrogado por igual período;  

1.3 Encontra-se no Anexo I deste edital as atribuições de cada cargo; 

1.4 O Processo Seletivo Simplificado será realizado em 02 (duas) etapas: 1ª Etapa - Avaliação 

Curricular e 2ª Etapa - Prova Prática. 

1.5 Os candidatos deverão COMPROVAR A TITULAÇÃO DECLARADA NO ATO DA 

INSCRIÇÃO. 

1.6 O cronograma previsto para realização das etapas do Processo Seletivo Simplificado 

encontra-se no Anexo II do presente edital. 

1.7 O candidato que não apresentar o(s) título(s) exigido(s) (requisitos mínimos) na área de 

atividade do cargo pretendido será desclassificado. 

1.8 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital e será executado pela Comissão 

Especial Julgadora. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas, no período 

determinado no Anexo II, na Prefeitura Municipal de Delta-MG das 08h00min às 11h00min 

e das 13h30min às 16h00hrs. , não sendo cobrada taxa de inscrição. 

2.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer os termos do edital e 

certificar-se do preenchimento dos requisitos mínimos exigidos; 

2.3 As informações fornecidas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato. Quaisquer informações falsas ou não comprovadas geram a eliminação do 

candidato do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis; 

2.4 Não serão aceitas ou analisadas as inscrições apresentadas em período ou local diverso do 

indicado; 

2.5 Cada candidato poderá realizar somente 01 (uma) inscrição, sendo eliminado aquele que 

desobedecer tal regra, não cabendo recurso dessa decisão. 

2.6 São requisitos mínimos para inscrição, devendo o candidato trazer cópias dos respectivos 

documentos para comprovação: 
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Requisitos mínimos para inscrição 

Cargo Descrição 

Motorista II 

1-Nacionalidade brasileira (comprovados por meio de cópia 

do Documento de Identidade, da Certidão de Nascimento ou 

Casamento); 

2- Apresentação do prontuário da CNH (Categoria D ou 

superior); 

3 - Comprovante de escolaridade: 1º grau incompleto ou 
superior (comprovado por meio de histórico escolar, diploma 

ou declaração escolar).  

4 – Curso de formação em transporte coletivo de passageiros, 

transporte de escolares e emergencia. 

5 – Experiência comprovada, no mínimo, de 01 (um) ano 

como motorista. 

Auxiliar de Serviços Urbanos Ser alfabetizado 

Eletricista 
1°Grau Completo, Curso técnico em elétrica/eletrônica, 

Experiência comprovada de 1 (um) ano. 

 

2.7 Para efeito da inscrição, o candidato deverá preencher o (ANEXO VI, e fixar o mesmo, 

na parte frontal do envelope onde deverá conter os seguintes documentos, relacionados 

abaixo: 

Obs.: envelope com os documentos deverá ser entregue lacrado. 

 

Documentos para inscrição 

Item Descrição 

1 “Curriculum Vitae”, identificando no mesmo o cargo pretendido 

2 Cópia simples do documento de identidade – RG 

3 Cópia simples do Cadastro de Pesso Física – CPF 

4 Cópia do comprovante de escolaridade  

5 Cópia da CNH (se for o caso) 

6 Instrumento procuratório específico, se candidato for inscrito por meio de 
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procurador. 

7 Cópia simples de comprovante(s) de experiência(s), se houver, cópia da carteira 

de trabalho ou declaração feita em papel timbrado da empresa em que o 

candidato laborou (vide item 2.6) 

8 Cópia simples dos certificados de participação em cursos, seminários, 

congressos, palestras, oficinas e simpósios, relacionados com o cargo inscrito. 

(vide item 2.6) 

2.8 O candidato que não fizer a opção por cargo terá sua inscrição indeferida, não cabendo 

recurso desta decisão. 

2.9 A inscrição poderá ser feita por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, 

acompanhada de cópia legível do documento de identidade do procurador. 

2.10 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu procurador. 

2.11 Não haverá sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 

3. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

3.1 A seleção dos candidatos para o Processo Seletivo Simplificado será realizada no Município 

de Delta, em duas etapas conforme item 1.4 deste edital. 

PRIMEIRA FASE 

3.2 Após a entrega do currículo e documentação que comprove as informações contidas, a 

comissão analisará o que segue abaixo, com peso máximo de 40 pontos, consistindo na 

somatória dos seguintes itens: 

3.2.1 Análise Curricular: 

 

1ª fase – análise curriculuar – Motorista II  

Títulos e experiência profissional Pontuação 

unitária 

Pontuação 

máxima 

Experiência profissional, no serviço público, federal, 

estadual e municipal, e na iniciativa privada, como 

motorista – máximo de 60 meses, excluindo a experiência 

de 01 (um) ano para o cargo de motorista II. 

0,50 pontos por 

mês trabalhado, 

até o limite de 60 

meses 

De 0 a 30 

pts 
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Curso específico na área, excluídos os cursos 

obrigatórios, no caso do Motorista II. Permitida a 

apresentação de no máximo 5 (cinco) cursos, com carga 

horária mínima de 10 horas 

2 pontos por curso 

apresentado 

De 0 a 10 

pts 

Total de pontos da primeira fase 40 pontos 

 

1ª fase – análise curriculuar – Eletricista 

Títulos e experiência profissional Pontuação 

unitária 

Pontuação 

máxima 

Experiência profissional, no serviço público, federal, 

estadual e municipal, e na iniciativa privada, como 

Eletricista – máximo de 60 meses, excluindo a experiência 

de 01 (um) ano para o cargo de Eletricista 

0,50 pontos por 

mês trabalhado, até 

o limite de 60 

meses 

De 0 a 30 pts 

Curso específico na área, excluídos os cursos obrigatórios, 

no caso do Eletricista. Permitida a apresentação de no 

máximo 5 (cinco) cursos, com carga horária mínima de 10 

horas 

2 pontos por curso 

apresentado 

De 0 a 10 pts 

Total de pontos da primeira fase 40 pontos 

   

   

 

1ª fase – análise curriculuar – Auxiliar de Serviços Urbanos 

Títulos e experiência profissional Pontuação unitária Pontuação 

máxima 

Experiência profissional, no serviço 

público, federal, estadual e municipal, e 

na iniciativa privada, como Auxiliar de 

Serviços Urbanos – máximo de 60 

meses. 

0,50 pontos por mês trabalhado, até o 

limite de 60 meses 

De 0 a 30 pts 

Curso específico na área. Permitida a 

apresentação de no máximo 5 (cinco) 

cursos, com carga horária mínima de 10 

horas 

2 pontos por curso apresentado De 0 a 10 pts 

Total de pontos da primeira fase 40 pontos 

 3.2.3 A comprovação da experiência ou cursos mencionada no item 3.2/3.2.1, 
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será feita mediante a apresentação de declaração, atestado, anotações apostas 
em documentos oficiais de trabalho (Carteira de Trabalho) ou Certidão emitido 
por pessoa jurídica, devendo ser entregue no ato da INSCRIÇÃO 

3.2.4 Após análise dos currículos, o resultado e convocação dos candidatos aprovados para a 2ª 

etapa, será publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Delta e quadro de avisos da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Segurança Pública. 

SEGUNDA FASE 

3.3 A segunda fase do processo seletivo, que visa aferir se o candidato possui perfil e técnica 

adequada para as atividades a que se propõe, será realizada pela comissão especial julgadora, 

tendo como pontuação máxima o total de 60 pontos, conforme segue abaixo:  

 

2ª fase – Motorista  II  

Observações: A prova prática para motorista será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 

(sessenta) pontos e será aprovado o candidato que obtiver, no  mínimo 50% (cinquenta por 

cento) dos pontos, conforme critérios preestabelecidos, separados por tipo de falta, a seguir: 

Descrição: 

I – FALTA GRAVE – MENOS 7,5 PONTOS POR FALTA: 

- deixar de observar a sinalização da via, sinais de regulamentação, de advertência e 

indicação; 

- exceder a velocidade indicada para a via; 

- deixar de usar o cinto de segurança; 

- perder o controle da direção do veículo em movimento. 

II – FALTA MÉDIA – MENOS 3,75 PONTOS POR FALTA: 

-apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 

-interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova; 

- arrancar sem soltar o freio de mão; 

- não colocar o veículo na área balizada em, no máximo, três tentativas. 

 

III – FALTA LEVE – MENOS 1,25 PONTOS POR FALTA: 

- provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 

- engrenar as marchas de maneira incorreta; 

- não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 

- usar incorretamente os instrumentos do painel. 

 

2ª fase – Eletricista/Auxiliar de Serviços urbanos/ – Avaliação prática 

Observações: A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 12 (doze) pontos por 

critério e será aprovado o candidato que obtiver, no  mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 

pontos total, que perfaz uma escala de 0 (zero) a 60(sessenta) pontos, conforme critérios 

preestabelecidos, a seguir: 

 Habilidade 

 Eficiência/qualidade 

 Aptidão 

 Organização na execução dos trabalhos 
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 Conhecimento específico na área 

Total de pontos da segunda fase: 60 pontos 

 

NOTA FINAL 

 

3.4 A nota final será composta pelo somatório da nota obtida na análise curricular  e da nota 

obtida na avaliação prática. Será considerado aprovado, o candidato que obtiver aproveitamento 

IGUAL OU SUPERIOR A 50% CONSIDERANDO AS DUAS ETAPAS, obedecida a 

ordem de classificação. 

3.5 Havendo empate de pontos, nas etapas e resultado final, terá preferência o candidato com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 

da Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.  

3.5.1 Persistindo o empate com aplicação do item 3.5 será dada preferência, para efeito de 

classificação, ao candidato de maior idade, assim considerando “dia, mês e ano de nascimento”, 

e desconsiderando “hora de nascimento”.  

3.5.2 Persistindo ainda o empate com a aplicação do item 3.5.1, será processado sorteio público 

para definição de ordem de classificação.  

 

4. DOS RECURSOS QUANTO AO RESULTADO DA 1ª E 2ª ETAPA 

 

4.1 Da classificação na 1ª e 2ª etapa dos candidatos é cabível recurso, devidamente 

fundamentado, endereçado à Comissão, uma única vez, por etapa. 

4.2 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal, 

devendo obrigatoriamente ser apresentado nos moldes do Anexo III. 

4.3 Não serão aceitos recursos via  fax, internet ou protocolizados fora do prazo. 

4.4 Será rejeitado liminarmente o recurso que: 

4.4.1 Protocolado fora do prazo; 

4.4.2 Não estiver devidamente fundamentado; 

4.4.3 Não contiver a assinatura e identificação do candidato, quanto à identidade do recorrente, 

seu número de inscrição, nome do Processo Seletivo e emprego para o qual se inscreveu. 

4.5 Não será admitido recurso contra a decisão final, em cada etapa, da Comissão do Processo 

Seletivo Simplificado. 

4.6 Os recursos deverão ser protocolados na sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas, 

Serviços Urbanos e Segurança Pública, no prazo e horário definidos no cronograma deste 

Edital. 

4.7 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato 

passará a constar corretamente na relação de classificados. 

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  

 

5.1 O resultado final será publicado no átrio e site da Prefeitura Municipal de Delta, com a 

classificação geral dos candidatos aprovados. 
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5.2 Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos da 2ª etapa ou ultimado o seu 

julgamento, com a publicação do resultado final, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo 

Simplificado à Prefeitura Municipal de Delta, Gabinete do Prefeito, para homologação. 

  

6. DA CHAMADA 

 

6.1 A chamada dos candidatos aprovados para ocuparem as vagas será efetuada pela Secretaria 

Municipal de Obras Publicas da Prefeitura Municipal de Delta, de acordo com o número de 

vagas divulgadas e/ou ainda de acordo com a necessidade de cada secretaria. 

6.2 O candidato deverá comparecer no horário e local previstos na convocação, portando os 

documentos solicitados. 

6.3 O não comparecimento do candidato aprovado no horário e local previstos implicará na 

desclassificação do mesmo. 

6.4 A contratação em caráter temporário de que trata esse edital dar-se-á mediante assinatura 

de termo de contrato de prestação de serviço pela Prefeitura Municipal de Delta e pelo 

profissional contratado. 

6.5 O candidato contratado terá o seu desempenho avaliado periodicamente. 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS ADMISSIONAIS  

 

7.1 – Os candidatos aprovados e classificados serão CONVOCADOS para a admissão por 

meio de Edital de Convocação disponibilizado no átrio da Prefeitura Municipal de Delta 

e/ou no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Obras Publicas, e se não atenderem 

no prazo estipulado as disposições deste Edital, serão automaticamente excluídos do 

presente Processo Seletivo Simplificado. 

7.2 A admissão obedecerá à ordem de classificação final obtida pelo candidato, e estará 

condicionada à comprovação da escolaridade e dos requisitos mínimos exigidos no anexo II 

deste Edital no ato da admissão.  

7.3 - O candidato não poderá ser novamente designado, com fundamento na Lei 

Complementar 204/2017, antes de transcorrido o prazo de 6 (seis) meses da última 

designação, salvo eventuais exceções previstas em Lei.  

7.4 - Para a admissão, o candidato deverá apresentar os originais e as respectivas cópias simples 

dos seguintes documentos: I - Documento de Identidade reconhecido legalmente em território 

nacional, com fotografia; II - Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; III 

- Cadastro nacional da pessoa física - CPF; IV - Certificado de reservista ou dispensa de 

incorporação, se do sexo masculino; V - Comprovante de residência atualizado; VI - 

Comprovante de conclusão da habilitação exigida para o cargo, devidamente reconhecida pelo 

sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino, conforme o caso; VII - Comprovante de 

registro em órgão de classe, quando se tratar de profissão regulamentada; VIII - Cartão de 

cadastramento no PIS/PASEP, quando houver; IX - Certidão de casamento, quando for o caso; 

X - Certidão de Nascimento dos filhos, quando houver; XI - Documento de Identidade 

reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão de nascimento dos 

dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a condição de 

dependência; XII - Cartão de vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso; XIII - 

Exame médico que permita auferir que se encontra apto para o exercício do cargo, através de 

laudo médico (ASO - médico do trabalho); XIV - 02 (duas) fotos 3X4 recentes; XV - 
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Declaração de que não possui registro de antecedentes criminais da Comarca de Uberaba-MG 

e Igarapava-SP, nos últimos 05 (cinco) anos, salvo se cumprida a pena (Delegacia Civil de Delta 

ou PSIU – Uberaba e Delegacia Civil de Igarapava); XVI – Prontuário da CNH. 

7.5 - A admissão fica ainda condicionada ao preenchimento de formulário próprio, constando 

as seguintes informações: I - Dados pessoais; II - Declaração de bens ou valores que integram 

o patrimônio ou a última declaração de imposto de renda; III - Declaração de não ter sido 

demitido “a bem do serviço público” IV - Declaração informando se exerce ou não cargo, 

emprego ou função pública no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como o horário de 

trabalho, se for o caso; V - Declaração informando se já é aposentado e, se for o caso, por qual 

motivo e junto a qual regime de previdência social.  

7.6 - Será considerado desistente o candidato que não comparecer por ocasião de sua 

convocação oficial,  na data e no local determinado pela Prefeitura Municipal de Delta, munido 

de toda documentação exigida no ato da admissão;  

7.7 - O candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este 

Edital será designado para a função para a qual se inscreveu, devendo ser observado o número 

de vagas estabelecido.  

7.8 - Em caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade deste Processo Seletivo 

Simplificado, observada a necessidade e a disponibilidade financeira e orçamentária, poderão 

ser designados mais candidatos aprovados, de acordo com a estrita ordem de classificação.  

7.9 - A eventual acumulação de cargos, funções ou empregos, a que se refere o art. 37, XVI e 

XVII da Constituição Federal, de candidatos pertencentes a órgãos de administração direta, 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 

sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público fica condicionada à 

compatibilidade de horários.  

7.10 O contrato por prazo determinado extinguir-se-á sem direito a indenizações: 

I – Pelo término do prazo contratual; 

II – Por iniciativa motivada da Prefeitura Municipal de Delta; 

III – Por iniciativa do contratado, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência; 

IV – Por insuficiência de desempenho, através de processo administrativo que comprove seu 

mau desempenho. 

7.11 Havendo a rescisão contratual, por qualquer motivo, dentro do prazo de vigência do 

contrato administrativo, poderão ser convocados para contratação pelo tempo remanescente, os 

demais candidatos relacionados no Resultado Final, observando-se a ordem classificatória. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

a pedido devidamente justificado pelas Secretarias interessadas, pelo mesmo prazo. 

8.3 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora do Processo 

Seletivo Simplificado, observados os princípios e normas que regem a administração pública.  

 

Delta-MG, 06 de abril de 2022 

 

 

_____________________________                                       ___________________________ 

 

Franz Sergio Boense Pereira                                                          Marcos Roberto Estevam 
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Secretario Municipal de Trânsito e Transporte                                   Prefeito Municipal 

 

 

 

 

_______________________________ 

Rodrigo Nunes Ribeiro  

Secretario Municipal de Obras Publicas 
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ANEXO I 

ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

 

MOTORISTA II 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

- Dirigir veículos: Kombi, vans, ambulâncias, ônibus, micro-ônibus e caminhões, e ainda 

quando requisitado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, poderá dirigir veículos leves, observando 

as normas de segurança no trânsito. 

- Verificar as condições do veículo antes da sua utilização, conferindo o combustível, nível 

de óleo e outros aspectos correlatos. 

- Zelar pelo funcionamento, abastecimento, limpeza e conservação do veículo. 

- Recolher o veículo após o serviço, estacionando-o em local estabelecido.  

- Executar outras atividades afins que lhe forem atribuídas em conformidade com o Decreto 

Municipal sob o nº 206 e 212/2005.  

ESPECIFICAÇÕES DO CARGO – MOTORISTA II 

- Conhecimento básico equivalentes aos adquiridos em 1° grau incompleto, Carteira de 

Habilitação “D” ou superior e os cursos de formação exigidos. 

- Executar tarefas rotineiras com alguns elementos de variedade. Exige do servidor iniciativa, 

quando em situações de perigo, dirigindo veículos leves e pesados. Utiliza no desempenho 

de suas tarefas veículos automotores. 

- Imprudência e mau uso dos veículos podem provocar danos consideráveis ao patrimônio da 

Prefeitura Municipal. 

- Trabalha sentado a maior parte do tempo, é exigida atenção constante para dirigir o que 

pode acarretar fadiga física ao final do expediente. 

 

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO 

- 1º grau incompleto; 

- Carteira de Habilitação – Categoria “D”  ou superior; 

- Experiência de 01 (um) ano na área, comprovada 

- Curso de formação em transporte coletivo de passageiros, transporte de escolares e 

emergência. 
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ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

 

ELETRICISTA 

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

 

- Manutenção das redes elétricas do Paço Municipal e de suas secretarias e seguimentos, 

montagem e reparos de painéis das bombas de alimentação de água. 

- Planejamento para a realização da manutenção. 

- Diagnóstico de falhas. 

- Realização da inspeção. 

- Executar reparos em tomadas, soquetes, reatores, realizando sempre que necessário a troca 

de equipamentos. 

- Fazer ampliação de redes ou fazer novas redes e instalações nos prédios/espaços públicos já 

existentes e nos prédios/espaços públicos a serem construídos, quando se fizer, mediante 

determinação da chefia imediata. 

- Promover a instalação de padrões elétricos, verificando as normas de seguranças 

estabelecidas. 

- Realizar a manutençãopreventiva, corretiva e preditiva do Paço Municipal e de suas 

secretarias e seguimentos. 

- Montar painéis para equipamentos elétricos de acordo com sua necessidade de instalação. 

- Fazer aterramento de equipamentos eletrônicos.  

- Proceder à instalação de acessórios conexos, conforme técnicas específicas. 

- Realiza serviços de construção, operação e manutenção de rede de distribuição de energia 

elétrica de Média Tensão e Baixa Tensão, de montagem e instalação de iluminação pública 

e serviços técnicos, de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, 

segurança, higiene e saúde. 

- Serviços de eletrificação, manutenção preventiva, preditiva, corretiva da rede de iluminação 

pública, como também das podas de árvores ou vegetações no entorno da realização dos 

serviços; tais como colocação (instalação) de braço com luminárias, manutenção delas, 

limpezas das luminárias, trocas etc. 

- São considerados como pertencentes à iluminação pública todos os equipamentos destinados 

a iluminar as ruas, praças e monumentos públicos, logradouros, parques, servidões 

administrativas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 

da População e do Município de Delta-MG. 

 

- Executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas.  
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- 1º Grau Completo, Curso técnico em elétrica/eletrônica, Experiência comprovada de 1 (um) 

ano. 

 

 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS 

 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

 

- Proceder a limpeza de estradas retirando entulhos e terras, possibilitando o transito 

adequado de veículos, e o escoramento adequado de águas pluvias. 

- Construir valetas no decorrer das estradas, de forma a viabilizar o escoamento de águas 

pluviais, de acordo com tecnicass estabelecidas. 

- Auxiliar no trabalho de construção de pontes e mata-burros, conforme procedimentos 

determinados pela chefia imediata. 

- Carpir estradas, ruas e calçadas de forma a preservaar e conservar vias públicas, permitindo 

o acesso de veículos e pessoas. 

- Efetuar a poda de árvores em vias urbanas possibilitando o acesso adequado conforme 

programa de arborização proposto. 

- Realizar o corte de árvores na área urbana e/ou rural, buscando preservar a segurança de 

munícipes ou mesmo viabilizar a construção de obras públicas. 

- Efetuar a manutenção de maquinas de uso no trabalho de acordo com as determinações e 

orientações recebidas da chefia imediata. 

- Auxiliar no trabalho de construção civil, furando buracos, fazendo massas, concretos e 

transportando material para ser utulizado na obra. 

- Executar outras atividades afins que lhe forem atribuídas. 

 

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO 

- Ser alfabetizado 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

- Executar tarefas rotineiraas, não apresentando variações em seus detalhes. Tem sob sua 

responsabilidade equipamentos utilizados no trabalho, como vassouras, pé, tesoura para 

poda, carrinho de mão, enxada, foice, etc. 

- O ocupante do cargo este sujeito a cometer erros que são detectados na realização do 

trabalho, não acarretando maiores prejuízos. Durante a execução do seu trabalho está sujeito 

a carregar pesos médios frequentemente. 

- Trabalhos a maior parte do tempo de pé, curvado e andando, estas variações pode acarretar 

fadiga física ao final do expediente.  
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA – Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 002/2022 

 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de Abertura das Inscrições 01/04/2022 

Inscrições 07/04 a 12/04/2022 

Análise Curricular 13 a 14/04/2022 

Resultado análise curricular - 1ª fase 18/04/2022 

Interposição de requerimento de recursos contra 1ª Fase 19/04/2022 

Divulgação do Julgamento dos recursos interpostos contra 1ª 20/04/2022 

Prova Prática 22/04/2022 

Resultado prova prática - 2ª fase 26/04/2022 

Interposição de requerimento de recursos contra  2ª fase 27/04/2022 

Divulgação do Julgamento dos recursos interpostos contra 2ª fase 28/04/2022 

Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo 
29/04/2022 
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
Delta, ______ de _________________ de 2022 

 

À 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 

Ref. Recurso Administrativo – Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 002/2022 

(  ) 1ª Etapa – Avaliação Curricular 

(  ) 2ª Etapa – Prova Prática 

 

Prezados Membros da Comissão Especial Julgadora, 

 

Eu, ___________________________________________, candidato(a) ao cargo de 

__________________________________, RG nº _______________ e CPF nº 

__________________________ inscrito sob o n.º ______ no Processo Seletivo Simplificado acima 

mencionado, venho através deste 

solicitar:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

*A ser preenchido pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

 

 

RESPOSTA DA COMISSÃO ESPECIAL JULGADORA 

 

(  ) DEFERIDO    (  ) INDEFERIDO 

OBSERVAÇÕES:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

Data:_____/_____/_____ 

 

Assinatura dos integrantes da Comissão: 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

ANEXO VI 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO N°002/2022. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA/MG 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO 

Nome do Candidato: N.º de Inscrição: 

Cargo Pretendido: 

 

DADOS CADASTRAIS 

Mãe: 

Data de Nascimento: 

Sexo: 

Estado Civil: 

Número de filhos e Idade: 

Endereço Residencial: 

Portador de Necessidade Especial: Sim ( ) Não ( ) 

 


