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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017  
 
 O MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA faz saber a quem possa interessar 
que realizará CONCURSO PÚBLICO para preenchimento de vagas de provimento efetivo e 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO para Empregos Públicos, de categorias funcionais constantes 
nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal e para a formação de cadastro de 
reserva. Este edital reger-se-á pela Lei Municipal nº 1.397/2005 – Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Municipais e alterações, Lei Municipal nº 1.427/2006 – Plano de Carreira dos Servidores 
Públicos Municipais e alterações, Lei Municipal nº 1.428/2006 – Estrutura Administrativa e 
alterações, Lei Municipal nº 1.429/2006 – Plano de Carreira do Magistério e alterações, Lei 
Municipal nº 1.717 /2009 – Institui o Quadro de Empregos Públicos da Área da Saúde e alterações, 
instruções especiais contidas neste Edital e demais disposições legais vigentes. 
 
  
1. DOS CARGOS E EMPREGOS E DAS VAGAS 
 
1.1. Quadro de Cargos Efetivos, vagas, carga horária semanal, habilitação mínima e salário: 

 
CARGO VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

HABILITAÇÃO MÍNIMA SALÁRIO 
R$ 

Engenheiro Civil 1 + CR 20 horas Curso superior em Engenharia Civil e habilitação legal para o 
exercício da profissão 

2.920,10 

Encarregado de Manutenção 2 + CR 40 horas Ensino fundamental. 1.136,64 

Farmacêutico 1 + CR 40 horas Curso de Nível Superior em Farmácia e habilitação legal para 
o exercício da profissão. 

3.515,92 

Monitor de Creche 4 + CR 40 horas Ensino Médio Completo com habilitação em Magistério ou 
Graduação em Pedagogia. 

1.365,20 

Motorista de Caminhão 2 + CR 40 horas Nível de 4ª série do ensino fundamental e Carteira Nacional 
de Habilitação tipo "C". 

1.365,20 

Motorista de Ônibus ou 
Similares 

2 + CR 40 horas Nível de 4ª série do ensino fundamental e Carteira Nacional 
de Habilitação tipo "D". 

1.365,20 

Nutricionista 1 + CR 20 horas Curso superior em nutrição e habilitação legal para o 
exercício da profissão. 

1.757,96 

Operador de Máquina 
Rodoviária  

2 + CR 40 horas Nível de 4ª série do ensino fundamental e Carteira Nacional 
de Habilitação tipo "C". 

1.365,20 

Professor Séries Finais – 
Língua Portuguesa/Inglesa 

1 + CR 20 horas Habilitação específica de curso superior em licenciatura 
plena. 

1.149,40 

Professor Séries Finais – 
Ciências 

1 + CR 20 horas Habilitação específica de curso superior em licenciatura 
plena. 

1.149,40 

Professor Séries Finais – 
Educação Física 

1 + CR 20 horas Habilitação específica de curso superior em licenciatura 
plena. 

1.149,40 

Técnico em Enfermagem 2 + CR 40 horas Ensino médio completo e habilidade legal de técnico em 
enfermagem. 

1.637,01 

Técnico em Informática 1 + CR 40 horas Curso nível superior na área. 1.834,69 

Tesoureiro 1 + CR 40 horas Ensino Médio completo. 1.637,01 

CR = Cadastro de Reserva 
 
1.2.  – Quadro de Empregos Públicos, vagas, carga horária semanal, habilitação mínima e salário: 
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CATEGORIA DE EMPREGO VAGAS CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

HABILITAÇÃO MÍNIMA SALÁRIO 
R$ 

Agente Comunitário de Saúde* 1 + CR 40 horas Residir na micro área em que atuar (micro-área 03) e haver concluído o 
Ensino Fundamental. **/*** 

1.018,63 

Agente Monitor do PIM* 1 + CR 40 horas Curso Superior nas áreas de Educação, Saúde ou Serviço Social.*** 1.111,93 

Agente Visitador do PIM* 5 + CR 40 horas Ensino Médio*** 926,61 

* Regime Celetista, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
** Micro-área 03 – Linha São Miguel, Linha Pouso Alegre, Linha Bonita e Linha Saudades da Serra. 
***Para a posse será exigido conclusão e aprovação em curso introdutório de habilitação e qualificação na forma 
da Legislação aplicável, a ser ofertado gratuitamente pelo município aos aprovados que tiverem interesse. 
  
1.3. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços e contatos 
atualizados no setor de Recursos Humanos da prefeitura durante todo o período de validade do 
Concurso sob pena de perda da classificação. 
 
1.4. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação. 

2.3.1. O candidato aprovado no presente Concurso deverá acompanhar, através dos meios de 
comunicação da administração municipal, as vagas que possam surgir durante o período de 
validade do Concurso. 

 
1.5. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através dos sites 
www.scconcursos.com.br e www.vistagaucha-rs.com.br as publicações de todos os atos e Editais 
relativos ao Concurso, inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo 
até sua homologação final. 
 
1.6. Para a investidura no cargo ou emprego, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, 
preencher os requisitos a seguir: 

1.6.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 
1.6.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
1.6.3 - Ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico e dos demais documentos 
de que trata este Edital, os quais são de responsabilidade do candidato; 
1.6.4 - Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital; 
1.6.5 - Carteira de Identidade; 
1.6.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
1.6.7 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
1.6.8 - Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino); 
1.6.9 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo; 
1.6.10 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 
1.6.11 - Certidão de nascimento; 
1.6.12 - Certidão de casamento ou união estável; 
1.6.13 - PIS/PASEP (frente e verso);  
1.6.14 - Número da conta corrente; 
1.6.15 - Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda; 
1.6.16 - Declaração de não possuir acúmulo de cargo ou função pública, exceto os previstos em 
Lei; 
1.6.17 - Cópia da Carteira de Trabalho; 
1.6.18 - Comprovante de endereço; 
1.6.19 - Cópia autenticada do Registro no Conselho de Classe, quando for o caso; 
1.6.20 - Demais documento que o município vier a exigir. 


