PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE
MINAS/MG
Edital de Concurso Público nº 01/2018
Organização: Reis & Reis Auditores Associados
A Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas/MG, no uso de suas atribuições legais, torna público
a 1ª ERRATA do Concurso Público - Edital nº 01/2018

Fica alterado o conteúdo Programático das Provas Especificas dos Cargos de
MOTORISTA/ OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORISTA:
Onde se lê:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MOTORISTA/ OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORISTA: LEGISLAÇÃO E REGRAS DE
CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção
defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito
Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. Prática de direção veicular: Condução e
operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos
instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e
descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98
(Legislação de Trânsito). Normas gerais de circulação e conduta; sinalização de trânsito; direção defensiva; primeiros socorros; meio
ambiente e cidadania; noções de mecânica. .Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança
do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de
trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de
instrumentos de trabalho LEGISLAÇÃO: Normas e Regulamentos da Autarquia – Decreto 3823/2004; Lei 1440/2001 Do desperdício de
água.
Indicações Bibliográficas:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 – Legislação de Trânsito
4-Decreto 3823/2004
5-Lei 1440/2001

Leia – se:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MOTORISTA/ OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORISTA: LEGISLAÇÃO E REGRAS DE
CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção
defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito
Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. Prática de direção veicular: Condução e
operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos
instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e
descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98
(Legislação de Trânsito). Normas gerais de circulação e conduta; sinalização de trânsito; direção defensiva; primeiros socorros; meio
ambiente e cidadania; noções de mecânica. .Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança
do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de
trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de
instrumentos de trabalho
Indicações Bibliográficas:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 – Legislação de Trânsito

Permanecem inalterados os demais itens do Edital.
Reis & Reis Auditores Associados, 23 de julho de 2018

