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RETIFICAÇÃO - EDITAL Nº 005/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE CONQUISTA, neste ato representado pela 

Prefeita Municipal, VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO, no uso de suas atribuições legais, e 

em cumprimento às normas previstas no artigo 34 e seguintes da Lei Complementar 

Municipal nº 023/2012, de 23 de janeiro de 2012, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Executivo do Município de Conquista, 

estabelece normas de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras 

providências.”, torna pública A 1ª Retificação do edital PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO nº 005/2021, destinado a selecionar candidatos, visando atender a 

necessidade de excepcional interesse público para contratação de pessoal, nos 

seguintes termos: 

                                    

 

1.1 – Ficam retificados os anexos I e II do edital originário, que assim passam a vigorar: 

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

 

Cargo Vagas Vencimento Carga Horária Requisitos 

OPERÁRIO 1 + CR R$1.100,00 44 (quarenta quatro) 

horas semanais 

ALFABETIZADO 

AUXILIAR DE 

LIMPEZA 

PÚBLICA 

1 + CR R$1.100,00 44 (quarenta quatro) 

horas semanais 

ALFABETIZADO 
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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES: 

 

CARGO: OPERÁRIO 

 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sumária:  

Executa serviços simples de alvenaria em construção civil, faz abertura de alicerces, 

colocação de lajes e assentamento de tijolos, sob a supervisão do pedreiro ou do 

chefe de obras.  

Descrição Detalhada:  

I - Executa tarefas na construção civil, escavando valas, transportando e 

misturando materiais e trabalhando na montagem e desmontagem de armações 

para auxiliar a edificação ou reforma de prédios, estradas, pontes e outras, sob a 

orientação do pedreiro ou mestre-de-obras;  

II - Efetua carga, transporte e descarga de materiais, servindo-se das próprias mãos 

ou utilizando carrinho de mão e ferramentas manuais para possibilitar a utilização 

ou remoção daqueles materiais;  

III - Escava valas e fossas, extraindo terra e pedras, utilizando pás, picaretas e 

outras ferramentas para permitir a execução de fundações, o assentamento de 

canalização ou obras similares.  

IV - Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras e tijolos de argila ou 

concreto em camadas superpostas e rejuntando-os e fixando-os com argamassa 

para edificar muros, paredes e outras obras.  

V - Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e 

areia e atentando para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos;  

VI - Auxilia a montar e desmontar andaimes e outras armações para facilitar a 

execução das estruturas de apoio;  

VII - Desenvolve as atividades de calceteiro, tais como: determinar o alinhamento 

da obra, preparar e nivelar o solo; colocar cada peça, assentando-a com golpes de 

martelo ou malho para encaixá-la;  

VIII - Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 

semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, 
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manilhas e outras peças e chumbando bases danificadas para reconstruir essas 

estruturas. 

IX - Executa serviços de recobrir junções, prendendo-as com alcatrão ou argamassa 

de cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra.  

X - Executa a limpeza da obra.  

XI - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 

 

CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA 

 

Descrição Sumária:  

Executa tarefas de coletar lixo em vias e logradouros públicos e de próprios do 

município, mantendo a limpeza e higiene.  

 

Descrição Detalhada: 

I - Percorre os logradouros seguindo roteiros preestabelecidos, recolhendo lixo, 

despejando-o em veículos especiais, contribuindo para a limpeza desses locais; 

II - Recolhe entulho de construções colocado nas calçadas, transportando para 

os depósitos apropriados para garantir a ordem e a limpeza das mesmas;  

III - Zela pela limpeza das áreas de lazer, parques e jardins, recolhendo o lixo 

amontoado ou acondicionado em latões para manter os referidos locais em 

condições de higiene; 

IV - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO 

1.2 – Os demais itens do edital ficam mantidos.   

Conquista - Estado de Minas Gerais, 16 de fevereiro de 2021. 

 

 

VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO                      ANTÔNIO D. LUCAS DE OLIVEIRA 

          Prefeita Municipal                             Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
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