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EDITAL N°. 06/2013 

SECRETARIA DE OBRAS 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BRUSQUE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº 
06/2013, na forma que segue: 

1.1 Alterar a exigência de escolaridade, o tipo de habilitação e idade mínima do cargo 
de “MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS” para ensino médio, Carteira Nacional de 
Habilitação classe “E” e 21 anos completos. 
 

MOTORISTA DE  

VEÍCULOS PESADOS 

20 2200,00 Ter ensino médio completo, 21 anos 

completos, Carteira Nacional de 

Habilitação - classe E  

 
1.2 Excluir o cargo de “MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS” da tabela do item 2.1.2 e 

incluir na tabela do item 2.1.1, com as alterações indicadas no item 1.1 deste ter-
mo de retificação. 

2. Alterar a nomenclatura dos cargos de “PEDREIRO” E “PINTOR” para “AGENTE DE 
OBRAS – PEDREIRO” e “AGENTE DE OBRAS – PINTOR”, respectivamente, em todo o 
edital. 

3. Alterar no programa da prova para os cargos de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
e OPERADOR DE MÁQUINAS, o programa do cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS, conforme abaixo: 

PROVA PARA OS CARGOS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 

CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA NACIONAL.  

Análise e interpretação de texto. Acentuação tônica e gráfica. Análise sintática, funções sintáticas, 

termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas 

substantivas, adjetivas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

Predicação verbal. Crase. Colocação pronominal.  Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. Redação de 

bilhete, carta, requerimento e ofício. 
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Análise de assuntos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, esporte, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 

ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA Noções de funcionamento de computadores, impressoras, scanner, fac- 

símile, tablets. Conhecimentos em nível de usuário do Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Outlook e Microsoft Power Point.  Noções de Internet, correio eletrônico e ferramentas de navegação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Código de Trânsito Brasileiro. Sinalização de trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Noções de 

Mecânica. Conhecimentos práticos de operação e manutenção do veículo. Procedimentos de segurança. 

Funcionamento básico dos motores. Sistemas de lubrificação, arrefecimento, transmissão, suspensão, 

direção, freios. Painel de instrumentos. Sistema elétrico. 

 

 

Brusque, 09 de janeiro de 2014. 

 

 


