ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019
(Cargos Gerais com Prova Física, Prática e outros)
ADITIVO Nº 006/2019
A Prefeitura Municipal Santa Cruz do Sul - RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça da Bandeira/Palacinho, Centro, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Senhor TELMO KIRST, no uso de suas atribuições legais, torna público o
6º Aditivo ao Edital nº 002/2019 (Cargos Gerais com Prova Física, Prática e outros) conforme segue a
diante:
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica
na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame.
DECIDE:

Artigo 1º - Fica retificado o ANEXO III – PROGRAMA DAS PROVAS DO
CONCURSO PÚBLICO 002/2019 em seu item 4 - PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS, subitem 4.12, para o cargo de Instalador Hidráulico,
conforme abaixo:
Onde se Lê:

Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, válvulas, bombas, ligações
de água, corte e religação, adequação do sistema, dimensionando tubulações,
identificando e quantificando materiais. Realizar ligações prediais, através da
colocação de tubulações, com auxílio de máquinas e equipamentos específicos, a
fim de possibilitar o abastecimento público. Pré-montar e instalar tubulações,
cortando e alinhando tubos conforme ângulo específico, assentando e vedando
tubulações e instalando acessórios e equipamentos. Realizar consertos em redes de
água e cavaletes, analisando o problema ocorrido e apresentando e executando
soluções, com auxílio de máquinas e equipamentos específicos, com o intuito de
evitar o desperdício de água e contribuir com o correto abastecimento em todo o
município. Deslocar cavaletes (ligação predial), com auxílio de máquinas e
equipamentos específicos, visando atender a pedidos de clientes e otimizar o
funcionamento da rede. Realizar aferição nos hidrômetros, a pedido de clientes ou
conforme necessidade da administração, visando garantir que as medições
realizadas sejam verídicas. Realizar cloração em poços artesianos, analisando a
vazão dos mesmos e fazendo dosagens com hipoclorito, com o poço em
funcionamento, para atender a legislação vigente (Portaria 518 do Ministério da
Saúde) e manter a qualidade da água consumida. Utilizar Equipamentos de
Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. Executar
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outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou
conforme demanda.
Passa a se ler:
Prevenção de acidentes. Prevenção de incêndio. Riscos profissionais. Atos
inseguros e condições inseguras. Equipamentos de proteção individual. Habilidades
básicas. Produtividade x desperdícios na indústria da construção civil. Noções básicas
de metrologia. Noções gerais sobre o ofício de instalador hidráulico. Utilização de
ferramentas, instrumentos e equipamentos. Montagem de ramal de água potável e
ramal de água e esgotos. Montagem de ramal com utilização de tubos e conexões de
cobre. Instalação de água fria, pia de cozinha, ligação de esgoto, caixa de descarga,
lavatório, vaso sanitário, alimentação e distribuição de reservatório domiciliar.
Instalações de bombas injetoras, centrífugas e submersas. Instalações das
eletrobombas com automático de nível. Válvulas, registros, hidrômetros, tipos de
poços e bombas d'agua; Noções de motobombas. Sistema de água e esgoto: Princípios
básicos; identificação e uso de ferramentas para hidráulica, eletricidade e mecânica;
Redes hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos. Bombas
hidráulicas: Tipos de tubulações, tipos de conexão, materiais utilizados, ligações de
água, ligações de esgoto, válvulas, noções básicas de conservação e manutenção e
noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio:
Utilização de materiais e equipamentos de limpeza, guarda e armazenagem de
matérias e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: Sequência
correta das operações, uso correto das ferramentas, utensílios e equipamentos,
manutenção e conservação das ferramentas, dosagem dos produtos de limpeza.
Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento humano no
trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Noções básicas de qualidade e
produtividade. Noções de segurança no trabalho. Noções de higiene e limpeza; Regras
de Segurança. Equipamentos de Proteção. Relações interpessoais. Ética profissional
Artigo 2º - Permanecem inalterados os demais capítulos e anexos constantes no Edital
002/2019.

Santa Cruz do Sul/RS, 22 de janeiro de 2020.

Telmo Kirst
Prefeito Municipal

Eduardo Morales Wisniewski
Secretário Municipal de Administração e
Transparência
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