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RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

O Prefeito de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, SR. CELSO BIEGELMEIER, 

no uso de suas atribuições legais dispostos e de conformidade com Art. 37, inciso IX, da 

Constituição Federal, Lei nº 04/1997 de 06/01/1997, Lei nº 756/2009 de 16/12/2009, Lei nº 

1.071/2014 de 15/08/2014, Lei nº 1.287 de 17/10/2018 e alterações posteriores, e Lei 

Orgânica Municipal de Bandeirante – SC, TORNA PÚBLICO aos interessados, que o Edital nº 02 

de Processo Seletivo nº 01/2021 sofreu alteração, a saber: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 

MOTORISTA (CATEGORIA “D”): 

Dirigir automóveis, veículos no transporte municipal, utilitários, caminhões, ambulâncias, 

micro-ônibus, ônibus e automóveis, sob sua responsabilidade, conduzindo-os em trajeto 

determinado de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas; Prestar auxílio na 

locomoção de pacientes entre a ambulância e as dependências hospitalares e residência dos 

familiares. Auxiliar nas atividades de transporte de carga e descarga de materiais e/ou 

máquinas, equipamentos, cascalhos para recuperação de estradas, terra, areia, brita, entulhos 

e outros; carga e descarga e as atividades laborais de limpeza e higienização, lavagem, 

engraxar, troca de óleo, além de zelar pela manutenção e conservação dos veículos sob sua 

responsabilidade. Executar quaisquer outras atividade correlatas à sua função, determinadas 

pelo superior imediato.  

 

 

LEIA-SE: 

 

 

MOTORISTA (CATEGORIA “D”): 

Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e atualizações. 

Decretos e demais normas do COTRAN. Normas gerais de circulação e conduta. Conceitos e 

definições sobre segurança no trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio 

Ambiente.  Cidadania.  Noções de mecânica básica.  Princípios de manutenção de veículos. 

Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico.  Sistema de arrefecimento. Manobras. 

Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando e manutenção do veículo.  Uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).  Ética profissional.  Regras de comportamento no 

ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público. Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Transporte de escolares. 
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As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas. 

 

Município de Bandeirante – SC, 10 de março de 2021. 

 

 

CELSO BIEGELMEIER 

Prefeito 
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