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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2009 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
A Prefeitura Municipal de Rio Claro, através da COMISSÃO ESPECIAL 
ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO instituída pela Portaria 10.886 de 
07/10/2009, torna públicas as seguintes retificações referentes ao Edital do Concurso 
Público nº 001/2009: 
 
 
CAPÍTULO 1 - DOS CARGOS 
 
Altera a redação da tabela do item 1.1. referente ao cargo 228 - Técnico em 
Contabilidade - incluindo a exigência de inscrição no CRC que passa a ser a 
seguinte redação: 
 

Código Cargo 
Nº de 
Vagas 

Escolaridade / Exigências / 
Carga Horária Semanal 

Salário 
R$ 

Taxa 
Inscrição R$ 

228 

TÉCNICO 
EM 
CONTABILI
DADE 02 

Curso Técnico de 
Contabilidade - Nível de 
Ensino Médio e inscrição 
no CRC 915,45 35,00 

 
 
Altera a redação do Anexo I - Síntese das Atribuições para adequar-se à Lei 
Complementar n.º 045 de 13 de outubro de 2009 que passa a ser a seguinte: 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
Descrição sumária: opera empilhadeiras, tratores e reboques montados sobre 
rodas para carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e 
limpeza de vias, praças e jardins. 
Descrição detalhada: 
Operar empilhadeiras, para execução de serviços de carregamento, 
descarregamento, empilhamento, desempilhamento e movimentação de cargas. 
Operar tratores para execução de serviço de carregamento e descarregamento de 
material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. 
Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de 
marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço. 
Operar mecanismo de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando 
pedais e alavancas de comendo, para carregar ou descarregar terra, areia, cascalho, 
pedras e materiais similares. 
Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da maquina, acionado 
pedais e alavancas de comando para arar a terra. 
Operar enxada rotativa e sulcador. 
Realizar o transporte de adubo e estercos. 



Realizar o bombeamento de herbicidas e outros produtos químicos. 
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando  
os ajustes necessários, a fim de garantir sua carreta execução. 
Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e 
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. 
Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, segundo as instruções de manutenção 
do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário. 
Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento. 
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva da máquina e seus implementos e, 
após executados os testes necessários. 
Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos 
realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle de 
chefias. 
Executar outras atribuições afins. 
 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Concurso Público nº 001/2009, da 
Prefeitura Municipal de Rio Claro. 
 
Rio Claro, 22 de outubro de 2009. 
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