ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

ERRATA Nº. 001/2015
O Prefeito Municipal de Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte e a Comissão Organizadora do
Concurso Público no uso de suas atribuições legais, resolvem alterar o edital que passa a ter a redação
a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital.
No item 7 – ESTRUTURA DAS PROVAS POR CARGOS
ONDE SE LÊ:
NÍVEL: FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ARTÍFICE
NÍVEL: SUPERIOR
CARGOS: PROFESSOR POLIVALENTE
NÍVEL: MÉDIO (ADMINISTRATIVO)
CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
NÍVEL: SUPERIOR (SAÚDE)
CARGOS: PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO – PSF, ODONTÓLOGO E
EDUCADOR FÍSICO.
LEIA-SE:
NÍVEL: FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E ARTÍFICE
NÍVEL: SUPERIOR (PEDAGOGIA)
CARGOS: PROFESSOR POLIVALENTE
NÍVEL: MÉDIO
CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
NÍVEL: SUPERIOR
CARGOS: PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO – PSF, ODONTÓLOGO E
EDUCADOR FÍSICO.

No ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ONDE SE LÊ:
CARGO: Artífice.
Quantidade: 01 + cadastro de reserva.
Vencimento: R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)
Escolaridade: Nível Básico (Nível Fundamental Completo).
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais
Atribuições: Executar serviços de mecânica em máquinas e equipamentos de diversos tipos; Executar trabalho de
desmontagem, reparo e ajustamento de ferramentas de diversos tipos, mediante instruções, desenho ou "croqui";
Executar serviços de eletricidade em geral; Executar trabalhos em aparelhos e acessórios elétricos; Executar
trabalhos de soldas a oxigênio, elétricas e oxiacetileno; Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público
ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresentar relatórios semestrais das
atividades para análise; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu
cargo.
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LEIA-SE:
CARGO: Artífice.
Quantidade: 01 + cadastro de reserva.
Vencimento: R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)
Escolaridade: Nível Básico (Nível Fundamental Incompleto).
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais
Atribuições: Executar serviços de mecânica em máquinas e equipamentos de diversos tipos; Executar trabalho de
desmontagem, reparo e ajustamento de ferramentas de diversos tipos, mediante instruções, desenho ou "croqui";
Executar serviços de eletricidade em geral; Executar trabalhos em aparelhos e acessórios elétricos; Executar
trabalhos de soldas a oxigênio, elétricas e oxiacetileno; Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público
ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresentar relatórios semestrais das
atividades para análise; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu
cargo.
ONDE SE LÊ:
CARGO: Motorista.
Quantidade: 05 + cadastro de reserva
Vencimento: R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).
Escolaridade: Nível Básico (Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D” ou “E”).
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Atribuições: Desempenhar atividades efetuando: vistorias no veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, água e óleo do cárter, testando freios e partes elétricas, para certificar-se de suas condições de
funcionamento; Dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus e demais veículos leves ou pesados de
transporte de passageiros e cargas, e outros veículos enquadrados na categoria “D” ou “E”, dentro ou fora do
Município, verificando diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; Zelar pela
segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; Verificar se a
documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término
da tarefa; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar
danos aos materiais transportados; Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura,
comprimento e largura; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente e em
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e
manutenção preventiva do veículo; Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas,
cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; Recolher ao local apropriado o veículo após a
realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Auxiliar no embarque e desembarque de
passageiros; Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; Auxiliar na distribuição de volumes, de
acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora
determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; Cumprir o Código Nacional de Trânsito,
sob pena de responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas.
LEIA-SE:
CARGO: Motorista.
Quantidade: 05 + cadastro de reserva
Vencimento: R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).
Escolaridade: Nível Básico (Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria “D” ou “E”).
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Atribuições: Desempenhar atividades efetuando: vistorias no veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, água e óleo do cárter, testando freios e partes elétricas, para certificar-se de suas condições de
funcionamento; Dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus e demais veículos leves ou pesados de
transporte de passageiros e cargas, e outros veículos enquadrados na categoria “D” ou “E”, dentro ou fora do
Município, verificando diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; Zelar pela
segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; Verificar se a
documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término
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da tarefa; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar
danos aos materiais transportados; Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura,
comprimento e largura; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente e em
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e
manutenção preventiva do veículo; Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas,
cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; Recolher ao local apropriado o veículo após a
realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Auxiliar no embarque e desembarque de
passageiros; Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; Auxiliar na distribuição de volumes, de
acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora
determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; Cumprir o Código Nacional de Trânsito,
sob pena de responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas.
ONDE SE LÊ:
CARGO: Operador de Máquinas.
Quantidade: 01 + cadastro de reserva.
Vencimento: R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).
Escolaridade: Nível Básico (Ensino Fundamental Completo + CNH Categoria “D”).
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Atribuições: Operar máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, acionando os comandos necessários para
escavar e mover terras, pedras, areia, cascalho e materiais similares; Operar máquinas de abrir canais de
drenagem, acionando os comandos necessários; Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos,
acionando os comandos para executar obras na construção civil, estradas e pistas; Operar máquinas providas de
rolos compressores, acionando comandos para compactar e aplainar os materiais utilizados nas construções nas
estradas; Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume; Informar defeitos ou reparos a serem
feitos na máquina, preenchendo ficha específica no almoxarifado para ser entregue ao chefe da manutenção;
Executar a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros; Fazer a recuperação, conservação e readequação
de estradas; Retirar entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservação da cidade; Colaborar na limpeza e
organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior
imediato.
LEIA-SE:
CARGO: Operador de Máquinas.
Quantidade: 01 + cadastro de reserva.
Vencimento: R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).
Escolaridade: Nível Básico (Ensino Fundamental Incompleto, + CNH Categoria “D”).
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Atribuições: Operar máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, acionando os comandos necessários para
escavar e mover terras, pedras, areia, cascalho e materiais similares; Operar máquinas de abrir canais de
drenagem, acionando os comandos necessários; Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos,
acionando os comandos para executar obras na construção civil, estradas e pistas; Operar máquinas providas de
rolos compressores, acionando comandos para compactar e aplainar os materiais utilizados nas construções nas
estradas; Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume; Informar defeitos ou reparos a serem
feitos na máquina, preenchendo ficha específica no almoxarifado para ser entregue ao chefe da manutenção;
Executar a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros; Fazer a recuperação, conservação e readequação
de estradas; Retirar entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservação da cidade; Colaborar na limpeza e
organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior
imediato.
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ONDE SE LÊ:

CARGO: Psicólogo.
Quantidade: 02 + cadastro de reserva
Vencimento: R$ 1.251,96 (um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).
Escolaridade: Nível Superior (Curso Superior em Psicologia e Registro no Conselho Competente).
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Atribuições: Prestar atendimento clínico aplicando técnicas psicológicas, avaliando o ser como um todo, adotando
tratamento para o equilíbrio psicológico; Participar e/ou coordenar programas específicos na comunidade (público
alvo); Definir resultados a serem atingidos; Definir a linha de trabalho, assim como assessorar e prestar orientação
aos familiares; Observar, avaliar e realizar intervenção com crianças e adolescentes elaborando e aplicando
técnicas psicológicas e/ou psicopedagógicas para determinar as características afetivas, intelectuais, sensoriais,
motoras e/ou de aprendizagem do ser como um todo, como também orientar, organizar e participar de programas
que envolvam práticas institucionais colaborando com o processo de ensino-aprendizagem; Estudar, pesquisar e
avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos pacientes com a finalidade de análise,
tratamento, orientação e educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social,
elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;
Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; Desenvolver
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes; Executar outras tarefas afins.
LEIA-SE:
CARGO: Psicólogo.
Quantidade: 01 + cadastro de reserva
Vencimento: R$ 1.251,96 (um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).
Escolaridade: Nível Superior (Curso Superior em Psicologia e Registro no Conselho Competente).
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Atribuições: Prestar atendimento clínico aplicando técnicas psicológicas, avaliando o ser como um todo, adotando
tratamento para o equilíbrio psicológico; Participar e/ou coordenar programas específicos na comunidade (público
alvo); Definir resultados a serem atingidos; Definir a linha de trabalho, assim como assessorar e prestar orientação
aos familiares; Observar, avaliar e realizar intervenção com crianças e adolescentes elaborando e aplicando
técnicas psicológicas e/ou psicopedagógicas para determinar as características afetivas, intelectuais, sensoriais,
motoras e/ou de aprendizagem do ser como um todo, como também orientar, organizar e participar de programas
que envolvam práticas institucionais colaborando com o processo de ensino-aprendizagem; Estudar, pesquisar e
avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos pacientes com a finalidade de análise,
tratamento, orientação e educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social,
elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;
Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; Desenvolver
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes; Executar outras tarefas afins.
ONDE SE LÊ:
CARGO: Professor de Matemática.
Quantidade: 02 + cadastro de reserva.
Vencimento: R$ 1.527,64 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos).
Escolaridade: Nível Superior (Curso Superior de Licenciatura Plena em Matemática).
Carga horária: 30 (trinta) horas semanais.
Atribuições: Elaborar e cumprir o plano de trabalho, bem como a proposta pedagógica da escola; Levantar e
interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; Zelar pela aprendizagem do aluno; Estabelecer os
mecanismos de avaliação; Implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Organizar registros de observação dos alunos; Participar de atividades extraclasse; Realizar trabalho integrado
com o apoio pedagógico; Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos; Colaborar com as atividades e articulação da
escola com as famílias e a comunidade; Participar de cursos de formação e treinamento; Participar da elaboração
e execução do plano político-pedagógico; Integrar órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a
educação.
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LEIA-SE:

CARGO: Professor de Matemática.
Quantidade: 01 + cadastro de reserva.
Vencimento: R$ 1.527,64 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos).
Escolaridade: Nível Superior (Curso Superior de Licenciatura Plena em Matemática).
Carga horária: 30 (trinta) horas semanais.
Atribuições: Elaborar e cumprir o plano de trabalho, bem como a proposta pedagógica da escola; Levantar e
interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; Zelar pela aprendizagem do aluno; Estabelecer os
mecanismos de avaliação; Implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Organizar registros de observação dos alunos; Participar de atividades extraclasse; Realizar trabalho integrado
com o apoio pedagógico; Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos; Colaborar com as atividades e articulação da
escola com as famílias e a comunidade; Participar de cursos de formação e treinamento; Participar da elaboração
e execução do plano político-pedagógico; Integrar órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a
educação.

Cruzeta/RN, 22 de janeiro de 2015.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

