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EDITAL Nº 12/2019 – EDITAL DE RETIFICAÇÕES AO EDITAL Nº 10/2019 
 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Aldi Minetto, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público nº 
01/2019, regido pelo Edital nº 01/2019, de 26 de janeiro de 2019, torna público o presente Edital para 
comunicar e divulgar o que segue: 
 
1. RETIFICAÇÕES AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 
 

1.1. Retifica-se o item 1.5. do Edital nº 10/2019, 22 de maio de 2019, para alterar a descrição da prova 
prática de Operário, passando a ser como consta a seguir com as devidas alterações e não como constou: 
 

1.5. DA PROVA PRÁTICA DE OPERÁRIO  
a) A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão 

atividades de roçada, sendo composta das seguintes atividades:  
1º Identificar nominalmente as ferramentas/instrumentos a serem utilizados na prova prática;  
2º Escolher e utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para a tarefa;  
3º Selecionar as ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos para a tarefa;  
4º Realizar roçada de 10m2 (aproximadamente) com roçadeira costal; e, 
5º Medição e avaliação verbal do que executou.  
b) Serão disponibilizados ao candidato todos os materiais necessários para realização da prova.  
c) A prova terá duração máxima de 20 (vinte) minutos por candidato, a partir da autorização para o início 

da prova.  
d) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas à função: calça, sapato 

fechado (preferencialmente botina) e camiseta. 

 
1.2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 10/2019, 22 de maio de 2019, as quais são 
ratificadas. 
 

Vitória das Missões/RS, 28 de maio de 2019. 
 
 
 

Aldi Minetto, 
Prefeito Municipal de Vitória das Missões/RS. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 


