
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 

 

 

A Prefeitura do Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob o n° 83.102.640/0001-30, através da Secretaria da Administração, e 

Considerandoa situação de emergência em razão da Pandemia  instaurada pelo Coronavirus 

– Covid-19 – conforme Decreto Estadual 525/20 e os Decretos Municipais 32/2020 e 

seguintes sobre o mesmo tema; 

Considerando que os profissionais do Processo Seletivo nº 01/2020 não supriram as 

necessidades da administração, havendo cargos em que houve eliminação de 100% dos 

inscritos, que não obtiveram sequer a nota mínima de corte; 

Considerando que diversos servidores estão afastados em função de estarem no grupo de 

risco; 

Considerando que não haverá tempo hábil para realização de concurso público, que já está 

em andamento, diga-se, mediante editais de concurso nº 01, 02 e 03/2020;  

Considerando que a Carta Magna dispõe que é obrigação do Estado a manutenção do 

serviço público de forma adequada, prevendo, em seu artigo 175, que incumbe ao Poder 

Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos, 

Considerando que, muito embora haja determinação judicial para o Município abster-se de 

realizar a contratação de servidores temporários, havendo inclusive prazo para a 

manutenção destes no quadro (em função da decisão exarada nos autos do Processo 

0900161-07.2018.8.24.0035), a ausência de pessoas para cumprir o mister torna precário o 

atendimento na Secretaria deInfraestrutura, inviabilizando o cumprimento da lei no que diz 

respeito à continuidade dos serviços;  

Considerando a urgência de manter-se a plena conservação das estradas do interior, a fim 

de escoar a produção agrícola do Município e garantir a todos os cidadãos ituporanguenses 

o direito constitucional de ir e vir;  

Considerando a necessidade de se realizarem aberturas de poços artesianos, em função da 

estiagem, é primordial que se tenham servidores disponíveis a exercer a função;  



TORNA PÚBLICO:  

 

O presente Edital de Chamada Pública para contratação de pessoal por prazo determinado, 

conforme quadro constante do Anexo I, parte integrante deste Edital, e em obediência dos 

Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência Administrativa.  

 

A coordenação técnico/administrativa desta Chamada Pública será de responsabilidade da 

Secretaria de Infraestrutura.  

 

A seleção dos candidatos acontecerá no dia 20 de abril de 2020, conforme dados abaixo:  

Local: Secretaria de Infraestrutura de Ituporanga – Rua Ernesto Ludvig, s/nº - próximo 

à igreja da Gabiroba – Ituporanga/SC 

Data: 20/04/2020 (segunda-feira), das 8 às 17 horas.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 A Chamada Pública tem por objetivo a contratação de pessoal por tempo determinado em 

situação de excepcionalidade, considerando os motivos expostos no preâmbulo deste edital.  

1.2 Observado o disposto no item 1.1, os candidatos serão convocados e dispensados de 

acordo com a necessidade do serviço público municipal.  

1.3 A coordenação de todas as etapas da chamada pública será de responsabilidade da 

Secretaria de Infraestrutura, a quem tocará também a definição da jornada de trabalho.  

 

2. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

 

 

2.1  Os candidatos deverão comparecer na garagem da Prefeitura (sede da Secretaria de 

Infraestrutura), no dia 20/04/2020 (segunda-feira), das 8 às 17 horas, munidos dos 

documentos abaixo: 



 

a) Documento de identidade oficial com foto (original);  

b) CNH da categoria exigida; 

c) Comprovante de experiência na área de atuação, se tiver (atestado de capacidade técnica, 

certificado de conclusão em cursos, registro na CTPS, certidão de tempo de serviço – em caso 

de serviço público).   

 

2.2 Serão considerados como critérios de desempate e classificação dos candidatos: 

 

1º Maior experiência comprovada na área de atuação (atestado de capacidade técnica, cursos, 

registro em carteira de trabalho, tempo de serviço no serviço público); 

2º Maior idade.  

 

2.3 Em até 48 (quarenta e oito) horas após a seleção, o candidato deverá encaminhar ao 

departamento de RH, os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG ou documento de identidade oficial com foto;  

b) Cópia do CPF. 

c) Cópia do Título Eleitor. 

d) Certidão de quitação com as obrigações eleitorais – www.tre-sc.jus.br ou no cartório 

eleitoral. 

e) Carteira Profissional de Trabalho. 

f) Cópia PIS/PASEP. 

g) Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento. 

h) Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos. 

i) Cópia quitação com as obrigações militares (certificado de reservista) - homens com menos 

de 45 anos. 

j) Cópia Comprovante de residência. 

k) Declaração de Antecedentes Criminais. 

l) Certidão de regularidade junto ao órgão de classe.  

m) Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego oupercepção deproventos 

(fornecida pelo RH da Prefeitura, deverá ser solicitada por e-mail - rh@ituporanga.sc.gov.br - 

mailto:rh@ituporanga.sc.gov.br


após a entrega da documentação acima). 

n) No caso de acumulação legal de cargo, função emprego ou percepção de proventos, 

informar o cargo, o órgão ao qual pertence e a carga horária. 

 

2.4 A inércia na apresentação da documentação solicitada no item 2.3 caracteriza 

desistência por parte do candidato, autorizando a Administração a chamar o imediatamente 

seguinte, conforme classificação.  

 

2.5 Os candidatos deverão conhecer os termos deste Edital e certificar-se de que 

preenchem todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo, a saber, experiência 

necessária e todos os documentos constantes do item 2.3 deste edital, antes de participar da 

seleção.  

 

3.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

3.1 O comparecimento à seleção deverá ser pessoal, não se admitindo participação por e-

mail, nem tampouco por procuração ou outro meio de representação.  

 

3.2 Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria de Infraestrutura.  

 

3.3 O presente Edital, bem como quaisquer esclarecimentos aos seus termos, serão obtidos 

através do telefone (47) 3533-2218. 

 

Ituporanga, 16 de abril de 2020.  

 

 

                                          

_____________________________ 

Gervásio Maciel 

Prefeito em Exercício  

 

 

                                                                                                  

                                                                  

 

_____________________________ 

Lia Caroline Miguel 

Secretária da Administração 



 

ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1Considerando o cenário atual de emergência e calamidade em face da pandemia pelo Coronavírus,, o exercício 

do cargo poderá ocorrer em regime de plantão, bem como em finais de semana e feriados.  

 

CARGO 

 

VAGAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

VENCIMENTO 

 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

Auxiliar de 

serviços gerais 

(braçal) 

 

5 + CR 
40 HORAS 

SEMANAIS1 

R$ 1.045,00 + R$ 300,00 

vale alimentação. 

 

- Ser alfabetizado. 

 

 

Auxiliar de 

mecânico 

(lubrificador de 

veículos 

pesados) 

1 + CR 
40 HORAS 

SEMANAIS 

R$ 1.121,32 + R$ 300,00 

vale alimentação. 

- Ser alfabetizado. 

 

- Comprovar experiência no 

exercício da função. 

 



 

 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES 

 

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 

ATRIBUIÇÕES:  

- Executar trabalhos braçais; 

- Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral em praças, jardins e logradouros públicos; 

- Auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, 

areia, tijolos e outros, acondicionado-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para 

assegurar o estoque dos mesmos; 

- Auxiliar nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes 

e mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; 

- Efetuar limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos, baldios, ruas e outros 

logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando 

melhorar o aspecto do município; 

- Auxiliar o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e 

mercadorias, valendo-se de esforços físicos e/ou outros recursos, visando contribuir para 

execução dos trabalhos; 

- Auxiliar nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando 

ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações; 

- Auxiliar na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o 

solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na 

abertura de novas vias; 

- Apreender animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos, etc., 

laçando-os e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da 

população; 

- Auxiliar no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para 

garantir a correta instalação; 

- Zelar pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os 

e armazenando-os nos locais adequados; 

- Efetuar limpeza e conservação dos logradouros e cemitérios públicos; 

- Realizar a limpeza de veículos automotores, máquinas e equipamentos, lavando-os 

extremamente, à mão ou por meio de máquina, para conservá-los e manter a boa aparência 

dos mesmos; 

- Participar de cursos, seminários palestras e outros eventos correlatos relacionados com o 

exercício do cargo, sempre que designado pelo Prefeito ou superior hierárquico; 

- Executar outras atividades compatíveis com as suas atribuições quando determinado por 

superior hierárquico. 

 

 

CARGO: Auxiliar de Mecânico 

ATRIBUIÇÕES:  



- Executar atividades de manutenção mecânica em caminhões, automóveis e outros veículos 

movidos a motores a explosão; 

- Examinar a máquina, inspecionando-a diretamente ou por meio de aparelhos ou banco de 

prova, para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento do veículo; 

- Estudar o trabalho de reparação a ser realizado, valendo-se de desenhos esboços e 

especificações técnicas ou de outras instruções, para planejar o roteiro de trabalho de 

preparação e/ou manutenção a ser realizado; 

- Fazer o desmonte e limpeza de partes e peças do veiculo que requeiram verificar periódica, 

seguindo técnicas apropriadas e utilizando chaves comuns e especiais, jatos de água e ar e 

substancias detergente, para eliminar impurezas e preparar as peças para inspeção e reparos; 

- Proceder à substituição, ajuste, ou retificação de peças do motor, como anéis de embolo, 

bomba de óleo, válvula, cabeçote, mancais, árvores de transmissão, diferencial, sistema 

hidráulico e outras utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle e 

outros equipamentos para assegurar-lhes as características funcionais; 

- Executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial do sistema de freios 

(cilindros, tubulação, sapatas e outras peças), sistema de ignição (distribuidor e componentes, 

fiação e velas), sistema de alimentação de combustível (bomba, tubulações, carburador), 

sistema de lubrificação e arrefecimento, sistema de transmissão, sistema de direção e sistema 

de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar a 

máquina e assegurar o seu funcionamento regular; 

- Afinar o motor, regulando a ignição, a carburação e o mecanismo de válvula, utilizando 

ferramentas e instrumentos especiais, para obter o máximo de rendimento e regularidade 

funcionais; 

- Montar o motor e demais componente da máquina, guiando-se pelos desenhos ou 

especificações pertinentes para possibilitar a utilização do mesmo; 

- Testar o veiculo uma vez montado, dirigindo-o na oficina, para comprovar o resultado tarefa 

realizada; 

- Providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico do veiculo, o alinhamento da 

direção e regulagem dos faróis; 

- Recondicionar pecas, utilizando tornos máquinas de furar, aparelho de soldagem a oxigás e 

elétrica, ferramentas manual em bancada; 

- Lubrificar veículos automotores, completando ou trocando óleos ou graxas lubrificantes, 

utilizando engraxadeiras, almotolias e outros equipamentos, para evitar desgastes anormais e 

prolongar o funcionamento desses veículos; 

- Estudar as características do veículo a ser lubrificado, interpretando catálogos manuais e 

outras especificações, para programar a operação; 

- Verificar o nível e a viscosidade do óleo do cárter, caixa de mudanças, diferencial e demais 

reservatórios de óleo, retirando bujões de descarga e utilizando ferramentas apropriadas, para 

efetuar a complementação ou troca de óleos, conforme o caso; 

- Retirar e limpar os filtros que protegem os diferentes sistemas do motor, utilizando 

ferramentas comuns, jatos de água ou ar sob pressão, para assegurar a qualidade da 

lubrificação; 

- Lubrificar as dobradiças, fechaduras e outras ferragens da carroceria, injetando óleo através de 

engraxadeiras especiais, para eliminar ruídos e prolongar a duração dessas peças; 

- Lubrificar a caixa de direção, as articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos, servindo-se 

de graxa, engraxadeiras sob pressão, almotolias e outros equipamentos apropriados, para completar a 

lubrificação geral; 

- Registrar as quantidades e tipos de lubrificantes aplicados e quilometragem percorrida, 

organizando fichas e mapas de controle, para possibilitar o cálculo dos serviços prestados; 

- Repara os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usados em veículos de transportes, consertando e recapando 

partes avariadas ou desgastadas, com auxilio de equipamentos 

apropriados, para restitui-lhes as condições de uso; 

 



- Fazer a recauchutagem do pneu, colocando nova camada de borracha nas partes desgastadas, 

para nivelar sua superfície externa; 

- Reparar todos os elementos que compõem o pneu, utilizando ferramentas apropriadas, para 

evitar danos às partes principais; 

- Balancear a roda do veiculo, a mão ou eletronicamente, por meio de contrapesos de chumbo 

ou outro material devidamente fixado no aro, de modo a evitar um desgaste desigual do pneu; 

- Participar de cursos, seminários palestras e outros eventos correlatos relacionados com o 

exercício do cargo, sempre que designado pelo Prefeito ou superior hierárquico; 

- Dirigir o veículo oficial do Município quando for necessário o deslocamento para cumprir as 

funções do cargo, no interesse do Município; 

- Executar outras atividades compatíveis com as suas atribuições quando determinado por 

superior hierárquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


