
EXTRATO DO EDITAL 003/2017 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

            LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições faz 

saber que estarão abertas as inscrições para candidatos ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) 

para Contratação Temporária de excepcional interesse público destinado ao preenchimento de  

uma (01) vaga para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO em conformidade  com a 

Legislação municipal 

– DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Ficam abertas as inscrições para o cargo disponibilizado, no período de 03 a 07 de abril do 
corrente ano, das 08h00min às 13h00min horas, na Prefeitura Municipal de Santa Margarida 
do Sul – Centro Administrativo Orestes da Silva Goulart. 
As inscrições serão recebidas pelos membros da Comissão de Processo Seletivo (Portaria nº 
074/2015).  
 
II – VAGAS/REQUISITOS/CARGA HORÁRIA: 

Vagas Função Carga Horária 
Semanal 

Escolaridade e/ou outros 
requisitos para o cargo 

 

Vencimentos 

 
01 

Motorista de veículo 
pesado 

 

 
40 h 

Ensino Fundamental Incompleto 
E CNH categoria “C” 

 
R$ 1.402,10 

 
III - OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Este processo seletivo simplificado será realizado pela necessidade de contratação emergencial, 
para substituir servidor em Licença para tratamento de saúde. 
 
IV – VALIDADE: 
 O presente processo seletivo terá validade de 06 meses, a partir da contratação, podendo ser 
prorrogado por igual período. 
 
 V - INSTRUÇÕES GERAIS: 
O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de emprego temporário, cabendo à 

Administração, o direito de aproveitar os candidatos selecionados observados a ordem de 

classificação final, obedecido o limite de vagas disponibilizadas e que forem necessárias serem 

supridas, durante o prazo de validade deste edital, a exclusivo critério e necessidade do serviço 

público municipal.  

 
Todos os atos deste Certame terão comunicação no mural da Prefeitura e no site 

www.santamargaridadosul.rs.gov.br 

Santa Margarida do Sul, 30 de março de 2017 

 
 
 

Luiz Felipe Brenner Machado 
Prefeito Municipal    

17 DE ABRIL DE 1996
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