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CAPÍTULO I - DOS CARGOS, VAGAS E REQUISITOS  
 
1.1. DAS VAGAS: 
 
1.1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas legais existentes, de acordo com a tabela de 
cargos abaixo e, ainda, das vagas que vierem a existir no prazo de validade do certame. 
 
1.1.2. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a garantia de 
ser nomeado segundo as vagas legais existentes, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, 
respeitada a ordem de classificação, dentro da validade do certame.  
 
1.1.3 - Tabela de Cargos:  
 

Cargos 
Vagas 
Legais 

Escolaridade e/ou outros requisitos 
exigidos para o Cargo na Posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
 Jan/18  
R$ (1) 

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Atendente de Creche 05 Ensino Fundamental completo. 40h 1.009,82 40,00 

Auditor de Controle Interno 01 

a) Ensino Superior completo em 
Administração, Ciências Contábeis, 
Direito ou Economia; e 
b) Habilitação funcional específica para o 
exercício da profissão correlata à 
formação; e 
c) Inscrição (Registro) válida no 
Respectivo Conselho de Classe. 

40h (2) 2.885,20 200,00 

Contador 01 

a) Ensino Superior completo; e 
b) Habilitação legal para o exercício da 
profissão de Contador; e 
c) Registro no Respectivo Conselho de 
Classe. 

40h 4.039,28 200,00 

Fiscal de Obras 01 

a) Ensino Superior completo em 
Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo; e 
b) Habilitação legal para o exercício do 
cargo na graduação que possuir; e  
c) Registro no Respectivo Conselho de 
Classe. 

40h (2) 2.885,20 200,00 

Fiscal Tributário 01 

a) Ensino Superior completo em 
Administração, Ciências Contábeis ou 
Direito; e 
b) Habilitação legal para o exercício do 
cargo na graduação que possuir; e  
c) Inscrição (Registro) válida no 
Respectivo Conselho de Classe. 

40h (2) 2.885,20 200,00 

Licenciador Ambiental 01 

a) Ensino Superior completo em 
Engenharia Florestal, Agronomia, 
Tecnólogo em Gestão Ambiental, 
Geologia, Biologia ou Zootecnia; e 
b) Habilitação funcional específica para o 
exercício da profissão correlata à 
formação; e  
c) Inscrição (Registro) válida no 
Respectivo Conselho de Classe. 

40h (2) 2.885,20 200,00 

Motorista 02 
Ensino Fundamental incompleto e CNH 
categoria “D”. (3) 

40h (2) 1.154,08 40,00 

Oficial Administrativo 01 Ensino Médio completo. 40h (2) 1.731,12 100,00 

Pedagogo  01 
Ensino Superior completo em Pedagogia 
com Especialização em Psicopedagogia. 

40h 2.885,20 200,00 

Professor - Anos Finais do Ensino 
Fundamental - Geografia 

01 

a) Licenciatura, de Graduação Plena, na 
disciplina específica; ou 
b) Graduação correspondente à área de 
conhecimento específica do currículo, 
com formação pedagógica nos termos da 

20h 1.491,68 200,00 
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legislação vigente. 

Professor - Anos Finais do Ensino 
Fundamental - Inglês 

01 

a) Licenciatura, de Graduação Plena, na 
disciplina específica; ou 
b) Graduação correspondente à área de 
conhecimento específica do currículo, 
com formação pedagógica nos termos da 
legislação vigente. 

20h 1.491,68 200,00 

(1) O Vencimento Básico Inicial tem por base a tabela de vencimentos do Plano de Cargos vigente no Município de Nonoai, 
limitado ao subsídio do Prefeito, nos termos do Art. 37, XI, da Constituição Federal.  Ao vencimento do servidor 
poderão ser concedidos benefícios, nos termos da legislação vigente.  

(2) O exercício do cargo está sujeito a plantões, ao uso de uniforme, a viagens para fora da sede, atendimento ao público, 
frequência a cursos de especialização e serviços externos dentro do horário previsto, se assim o Plano de Cargos exigir. 

(3) Para o cargo de Motorista, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação tipo D, em conformidade com o 
CTB e conforme exigência do cargo, por ocasião da POSSE. Na realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar 
habilitação - CNH VÁLIDA e compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na realização dos testes. (Não serão 
aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH).  

 
1.2. AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS estão definidas no Anexo I do presente Edital. 
 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. A fim de evitar ônus desnecessário, orienta-se aos interessados para efetuarem sua inscrição e realizar o 
pagamento do Boleto Bancário somente após tomarem conhecimento da íntegra deste Edital e seus Anexos. 
Realizada a inscrição e efetuado o pagamento do Boleto Bancário fica comprovada a aceitação dos termos deste 
Edital, não mais cabendo ao candidato alegar o desconhecimento das regras editalícias. 
 
2.2. Os candidatos deverão inscrever-se somente em um cargo, tendo em vista a possibilidade de realização das 
provas para todos os cargos no mesmo horário e data. Eventualmente, se houver inscrição do mesmo candidato 
em mais de um cargo e as provas coincidirem no mesmo horário e data, o candidato deverá optar por uma das 
provas, sendo vedado realizar mais de uma prova no mesmo horário e data. 
 
2.3. As inscrições serão somente pela Internet. 
 
2.3.1. Caso o candidato não possua acesso à internet, será disponibilizado computador para realização da 
inscrição no CRAS, situado na Av. Richa Loires, nº 240, Bairro Centro, no Município de Nonoai/RS, durante o 
período das inscrições, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h 
às 17h.  
 
2.4. PERÍODO PARA INSCRIÇÃO: 23/02/2018 a 15/03/2018. 
 
2.5. DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET (não presencial): 
 
2.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 23 de fevereiro 
de 2018 até as 12h (meio-dia) (horário de Brasília) do dia 15 de março de 2018, pelo site 
www.objetivas.com.br. 
 
2.5.2. A Objetiva Concursos Ltda não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamentos das linhas de comunicação, 
por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da 
taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.5.3. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o Boleto Bancário para o 
pagamento da inscrição. Este será o seu registro provisório de inscrição. 
 
2.5.3.1. O boleto gerado para este Concurso Público será do BANRISUL, sendo a representação numérica do 
código de barras (linha digitável) iniciando com o número 041. A fim de evitar pagamento de boleto fraudado, 
antes de efetuar o pagamento, o candidato deve verificar os primeiros números constantes no código de barras e 
o Banco. 
 


