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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA- RO 
CONCURSO PÚBLICO 

ERRATA AO EDITAL N° 03/2016 
A Prefeitura e a Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, RO, através do Instituto Exatus Ltda - ME, comunicam que se faz 
necessária a presente errata para retificar alguns tópicos do edital, como segue abaixo. 
Aos candidatos que porventura já tenham efetuado suas inscrições e sintam-se prejudicados pela presente errata, poderão requerer a 
devolução da sua taxa de inscrição, dentro do prazo de inscrições do referido concurso que se encerra em 31 de maio de 2016. A 
solicitação de devolução deve ser feita mediante requerimento, junto à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 
Público, na Prefeitura de Campo Novo de Rondônia, RO na Av. Tancredo Neves, nº 2250, setor 02– Campo Novo de Rondônia, no 
horário de atendimento ao público. 
 
NO ITEM 11.2, ONDE ESTAVA ESCRITO: 
11.2 – Nível Médio para os cargos de Agente Operacional II – Motorista Veículos Pesados, Agente Operacional II – Operador de Trator 
Agrícola e Apoio Téc. Adm – Motorista – Hosp. Pequeno Porte: 40 questões, sendo 15 de português, 15 de matemática e 10 de 
atualidades; 
 
O CORRETO É: 
11.2 – Nível Médio para o cargo de Apoio Téc. Adm – Motorista – Hosp. Pequeno Porte: 40 questões, sendo 15 de português, 15 de 
matemática e 10 de atualidades;  
 
 
NO ITEM 13, ONDE ESTAVA ESCRITO: 
13 – Da prova prática: os candidatos aos cargos de Agente de Infraestrutura – Operador de Máquinas Pesadas, Agente Operacional II 
– Motorista Veículos Pesados, Agente Operacional II – Operador de Trator Agrícola, Agente de Transporte Escolar – Motorista de 
Transporte Escolar, Apoio Téc. Adm – Motorista [...] 
 
O CORRETO É: 
13 – Da prova prática: os candidatos aos cargos de Agente de Infraestrutura – Operador de Máquinas Pesadas, Agente Operacional II 
– Motorista Veículos Pesados, Agente de Infraestrutura – Operador de Trator Agrícola, Agente de Transporte Escolar – Motorista de 
Transporte Escolar, Apoio Téc. Adm – Motorista [...] 
 
 
NO ITEM 13.2, ONDE ESTAVA ESCRITO: 
13.2 - Critérios da prova prática: Para os cargos de cargos de Agente Operacional II – Motorista Veículos Pesados, Agente de 
Transporte Escolar – Motorista de Transporte Escolar, Apoio Téc. Adm – Motorista: os candidatos serão submetidos a teste de 
percurso de rua. Para o cargo de Agente de Infraestrutura – Operador de Máquinas Pesadas os candidatos serão submetidos a 
trabalho prático que poderá ser feito com uma ou mais máquinas que serão fornecidas pela prefeitura, que podem ser 
Retroescavadeira, Pá Carregadeira, Motoniveladora e Escavadeira Hidráulica. Para o cargo de Agente Operacional II – Operador de 
Trator Agrícola: 
 
O CORRETO É: 
13.2 - Critérios da prova prática: Para os cargos de cargos de Agente Operacional II – Motorista Veículos Pesados, Agente de 
Transporte Escolar – Motorista de Transporte Escolar, Apoio Téc. Adm – Motorista: os candidatos serão submetidos a teste de 
percurso de rua. Para o cargo de Agente de Infraestrutura – Operador de Máquinas Pesadas os candidatos serão submetidos a 
trabalho prático que poderá ser feito com uma ou mais máquinas que serão fornecidas pela prefeitura, que podem ser 
Retroescavadeira, Pá Carregadeira, Motoniveladora e Escavadeira Hidráulica. Para o cargo de Agente de Infraestrutura  – Operador de 
Trator Agrícola: 
 
 
FICA INCUÍDO NO QUADRO DE VAGAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O SEGUINTE CARGO: 

Cargo 
Vagas 
Geral 

Vagas 
PNE 

Total de 
Vagas 

Requisitos / Escolaridade CH Vencimento 

72. Professor II B – Professor Pedagogia 
Ens. Infantil – EMEF 7 de Setembro  

1 
- 

1 
Licenciatura em Pedagogia com 
Habilitação ou Pós Graduação 

em Ensino Infantil 
25 1.255,56 

 
 
NO ANEXO I, NOS CARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE ESTAVA ESCRITO: 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Cargo 
Vagas 
Geral 

Vagas 
PNE 

Total de 
Vagas 

Requisitos / Escolaridade CH Vencimento 

3. Agente de Infraestrutura – Operador 
de Máquinas  

6 
 

6 Nível Fundamental  40  1.124,93  

8. Agente Operacional II –  Motorista de 
Veículo Pesado  

5 
 

5 Nível Médio e CNH “C” 40 1.124,93 

9. Agente Operacional II – Operador de 
Trator Agrícola 

1 
- 

1 Nível Médio e CNH “C” 40 
1.124,93 

17. Téc. Nível Médio – Técnico em 2 - 2 Médio, curso técnico em 40 965,08 
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Agropecuária Agropecuária e Registro 
Profissional 

18. Téc. Nível Médio – Técnico em 
Contabilidade 

2 
- 

2 
Médio, curso técnico em 
Contabilidade e Registro 

Profissional 
40 

965,08 

19. Téc. Nível Médio – Técnico em 
Edificações/Desenhista 

1 
- 

1 
Médio, curso técnico em 
Edificações e Registro 

Profissional 
40 

965,08 

 
O CORRETO É: 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Cargo 
Vagas 
Geral 

Vagas 
PNE 

Total de 
Vagas 

Requisitos / Escolaridade CH Vencimento 

3. Agente de Infraestrutura – Operador 
de Máquinas  

6 
 

6 Nível Fundamental e CNH “C” 40  1.124,93  

8. Agente Operacional II – Motorista de 
Veículo Pesado  

5 
 

5 Nível Fundamental e CNH “C” 40 1.124,93 

9. Agente de Infraestrutura II – Operador 
de Trator Agrícola 

1 
- 

1 
Nível Fundamental e CNH “C” 

 
40 

1.124,93 

17. Téc. Nível Médio – Técnico em 
Agropecuária 

2 
- 

2 
Nível Médio, curso técnico em 

Agropecuária e Registro 
Profissional 

40 
965,08 

18. Téc. Nível Médio – Técnico em 
Contabilidade 

2 
- 

2 
Nível Médio, curso técnico em 

Contabilidade e Registro 
Profissional 

40 
965,08 

19. Téc. Nível Médio – Técnico em 
Edificações/Desenhista 

1 
- 

1 
Nível Médio, curso técnico em 

Edificações e Registro Profissional 
40 

965,08 

 
 
NO ANEXO I NOS CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE ESTAVA ESCRITO: 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Cargo 
Vagas 
Geral 

Vagas 
PNE 

Total de 
Vagas 

Requisitos / Escolaridade CH Vencimento 

41 - Auxiliar Operacional – Agente de 
Manutenção, Alimentação e Limpeza – 
Hosp. Pequeno Porte 

2 
- 

2 
Elementar (4ª série ou 5º ano 

concluído) 40 688,63 

42  - Auxiliar Operacional – Agente de 
Manutenção, Alimentação e Limpeza – 
UBS Vila União 

1 
- 

1 
Elementar (4ª série ou 5º ano 

concluído) 40 688,63 

43  - Auxiliar Operacional – Agente de 
Manutenção, Alimentação e Limpeza – 
UBS Rio Branco 

1 
- 

1 
Elementar (4ª série ou 5º ano 

concluído) 40 688,63 

44  - Auxiliar Operacional – Agente de 
Manutenção, Alimentação e Limpeza – 
UBS Pacas Novos 

1 
- 

1 
Elementar (4ª série ou 5º ano 

concluído) 40 688,63 

49   - Téc. Nível Superior – Médico- 
Hosp. Pequeno Porte 

2 
- 

2 
Superior em Medicina e Registro 

Profissional 
40 2.274,38 

63 -Apoio Téc. Adm – Motorista – Hosp. 
Pequeno Porte 

3 
- 

3 
Ensino Médio completo e CNH 

categoria “D” 
40 964,67 

64. - Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. Marthendal 

1 
- 

1 
Ensino Fundamental Completo e 

residir na Lh. Marthendal 
40 803,91 

65. - Auxiliar Funcional – Agente 
Com. Saúde – Lh. Prosolina 

1 
- 

1 
Ensino Fundamental Completo e 

residir na Lh. Prosolina 
40 803,91 

66.  - Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. C-18 lado esquerdo do Rio 
Candeias 

1 
- 

1 
Ensino Fundamental Completo e 
residir na Lh. C-18 lado esquerdo 

do Rio Candeias 
40 803,91 

67. - Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. PA Lagoa Azul 

1 
- 

1 
Ensino Fundamental Completo e 

residir na Lh. PA Lagoa Azul 
40 803,91 

68. - Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. 05 Travessão dos Gaúchos 

1 
- 

1 
Ensino Fundamental Completo e 
residir na Lh. 05 Travessão dos 

Gaúchos 
40 803,91 
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O CORRETO É: 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Cargo 
Vagas 
Geral 

Vagas 
PNE 

Total de 
Vagas 

Requisitos / Escolaridade CH Vencimento 

41 - Auxiliar Operacional – Agente de 
Manutenção, Alimentação e Limpeza – 
Hosp. Pequeno Porte 

2 
- 

2 
Nível Fundamental  

40 688,63 

42- - Auxiliar Operacional – Agente de 
Manutenção, Alimentação e Limpeza – 
UBS Vila União 

1 
- 

1 
Nível Fundamental  

40 688,63 

43 - Auxiliar Operacional – Agente de 
Manutenção, Alimentação e Limpeza – 
UBS Rio Branco 

1 
- 

1 
Nível Fundamental 

40 688,63 

44 - Auxiliar Operacional – Agente de 
Manutenção, Alimentação e Limpeza – 
UBS Pacas Novos 

1 
- 

1 
Nível Fundamental 

40 688,63 

49 - Téc. Nível Superior – Médico- Hosp. 
Pequeno Porte 

2 
- 

2 
Superior em Medicina e Registro 

Profissional 
40 7.500,00* 

63 -Apoio Téc. Adm – Motorista – Hosp. 
Pequeno Porte 

3 
- 

3 Nível médio e CNH categoria “D” 40 964,67 

64 -Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. Marthendal 

1 
- 

1 
Nível Fundamental e residir na Lh. 

Marthendal 
40 1.014,00 

65 -Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. Prosolina 

1 
- 

1 
Nível Fundamental e residir na Lh. 

Prosolina 
40 1.014,00 

66 -Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. C-18 lado esquerdo do Rio 
Candeias 

1 
- 

1 
Nível Fundamental e residir na Lh. 

C-18 lado esquerdo do Rio 
Candeias 

40 1.014,00 

67 -Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. PA Lagoa Azul 

1 
- 

1 
Nível Fundamental e residir na Lh. 

PA Lagoa Azul 
40 1.014,00 

68 -Auxiliar Funcional – Agente Com. 
Saúde – Lh. 05 Travessão dos Gaúchos 

1 
- 

1 
Nível Fundamental e residir na Lh. 

05 Travessão dos Gaúchos 
40 1.014,00 

 
* O cargo de Téc. Nível Superior – Médico- Hosp. Pequeno Porte também perceberá as vantagens previstas para os médicos na Lei 
Complementar nº 029/2013, que são as seguintes:  
a) gratificação de desempenho de função, para o cargo de Médico, até o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) respeitando os 
limites constitucionais de remuneração previsto no Art.37 da Constituição Federal. 
b) abono por atividades específicas de médicos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 
c) O valor da base de cálculo para o Adicional de Insalubridade será de R$ 1.356,00 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais). 
 
 
No ANEXO II - ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS, ONDE ESTAVA ESCRITO: 
 
Agente Operacional II – Motorista Veículos Pesados: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas ou desgastadas de 
veículos, máquinas, motores, sistemas hidráulicos de ar comprimido e outros; fazer vistoria mecânica em veículos automotores, manter 
e reparar máquinas rodoviárias e motores; consertar peças de máquinas rodoviárias, manter e reparar máquinas de diferentes 
espécies; manufaturar ou consertar acessórios para máquinas; ocasionalmente, fazer soldas elétricas ou a oxigênio; converter ou 
adaptar peças; fazer a conservação de instalações eletromecânicas; inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, 
compressores, guindastes, bombas, etc.; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e substituir, quando necessário, unidades e partes 
relacionadas com motores, válvulas, pistões, mancais, sistema de lubrificação, de refrigeração, de transmissão, diferenciais, 
embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freios carburadores, acionadores de arranques, magnetos, geradores e distribuidores; 
esmerilhar e assentar válvulas; substituir buchas de mancais; ajustar anéis de segmento, desmontar e montar caixas de mudanças; 
recuperar e consertar hidro vácuos; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; socorrer veículos acidentados ou 
imobilizados por defeito mecânico, podendo usar em tais casos o carro guincho; testar veículos e máquinas consertados; executar 
tarefas afins.  
 
Agente Operacional II – Operador de Trator Agrícola: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis, 
operar veículos motorizados, especiais, tais como: moto niveladora, carregador, esteira, retroescavadeira, rolo compressor de grande 
porte e com engate, máquinas rodoviárias, máquinas agrícolas tratores agrícolas, tratores com engates; executar serviços de 
terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim como abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias 
em escavação, transporte de terras, operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.; comprimir 
com rolo compressor, preparo do leito para pavimentação, lavrar e discar terras, preparando-as para plantio, aterros e trabalhos afins; 
operar as máquinas leves e pesadas do parque rodoviário municipal, cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu 
bom funcionamento; auxiliar no conserto de máquinas, avaliar no conserto; executar tarefas afins.  
 
Téc. Nível Médio – Técnico em Agropecuária: Representar o Município em juízo ou fora dele; atender, no âmbito administrativo, aos 
processos e consultas que lhe forem submetidos pelas autoridades respectivas; emitir pareceres e interpretações de textos legais; 
confeccionar minutas; sugerir e orientar a atualização da legislação local, executar, quando necessário, esboços e desenhos técnicos 
de sua especialidade, segundo especificações técnicas e outras indicações; Controlar o manejo de distribuição de alimentos de origem 
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animal e vegetal; Participar na execução de projetos e programas de extensão rural; Orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, 
equipes de campo e outros a respeito de técnicas de agropecuária; Desempenhar tarefas técnicas ligadas à agropecuária, auxiliando 
em aulas práticas; Estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola e indicar os meios mais adequados 
de combate a essas pragas; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, 
associativismo, pesquisas, análise, experimentação; Paisagismo, jardinagem e horticultura; Drenagem e irrigação; Controlar, executar 
e acompanhar plantios de reposição florestal de competência da Prefeitura; Acompanhar vistorias de fiscalização de reposição florestal 
obrigatória; Acompanhar e fiscalizar a execução de podas e corte de vegetação em vias públicas e praças do município; Realizar 
medição, demarcação e levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos e funcionar como 
perito em vistorias e arbitramento em atividades agrícolas; Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de 
produtos de origem animal, vegetal e agroindustrial; Responsabilizar-se pela implementação de programas municipais de incentivo de 
políticas de desenvolvimento agropecuário; alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e 
desenvolvimento das plantas e dos animais; Responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembramento, parcelamento e 
incorporação de imóveis rurais; Auxiliar na execução de funções pertinentes ao Serviço de Inspeção Municipal; Auxiliar no controle e 
na erradicação dos agravos à saúde animal e das zoonoses; Incentivar a criação e o desenvolvimento viável da cadeia agroindustrial 
rural; Auxiliar a Vigilância Sanitária do Município, no que couber, nas atividades de inspeção e fiscalização industrial e sanitária dos 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, comestíveis ou não; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 
 
O CORRETO É: 
 
Agente Operacional II – Motorista Veículos Pesados: Dirigir veículos automotores de transporte de passageiros, carga e coleta de 
lixo; zelar pela manutenção, limpeza e reparos certificando-se de suas condições de funcionamento, fazendo consertos de emergência 
e trocando pneus furados; solicitar ao órgão competente da Prefeitura os trabalhos de manutenção necessários ao bom funcionamento 
do veículo; operar mecanismos com basculadores ou hidráulicos de caminhões; providenciar o abastecimento do veículo sob sua 
responsabilidade; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência 
 
Agente de Infraestrutura – Operador de Trator Agrícola: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis, 
operar veículos motorizados, especiais, tais como: moto niveladora, carregador, esteira, retroescavadeira, rolo compressor de grande 
porte e com engate, máquinas rodoviárias, máquinas agrícolas tratores agrícolas, tratores com engates; executar serviços de 
terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim como abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias 
em escavação, transporte de terras, operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.; comprimir 
com rolo compressor, preparo do leito para pavimentação, lavrar e discar terras, preparando-as para plantio, aterros e trabalhos afins; 
operar as máquinas leves e pesadas do parque rodoviário municipal, cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu 
bom funcionamento; auxiliar no conserto de máquinas, avaliar no conserto; executar tarefas afins.  
 
Téc. Nível Médio – Técnico em Agropecuária: Controlar o manejo de distribuição de alimentos de origem animal e vegetal; Participar 
na execução de projetos e programas de extensão rural; Orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de campo e outros a 
respeito de técnicas de agropecuária; Desempenhar tarefas técnicas ligadas à agropecuária, auxiliando em aulas práticas; Estudar os 
parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola e indicar os meios mais adequados de combate a essas pragas; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisas, análise, 
experimentação; Paisagismo, jardinagem e horticultura; Drenagem e irrigação; Controlar, executar e acompanhar plantios de reposição 
florestal de competência da Prefeitura; Acompanhar vistorias de fiscalização de reposição florestal obrigatória; Acompanhar e fiscalizar 
a execução de podas e corte de vegetação em vias públicas e praças do município; Realizar medição, demarcação e levantamentos 
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em 
atividades agrícolas; Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem animal, vegetal e 
agroindustrial; Responsabilizar-se pela implementação de programas municipais de incentivo de políticas de desenvolvimento 
agropecuário; alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos 
animais; Responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de imóveis rurais; Auxiliar na 
execução de funções pertinentes ao Serviço de Inspeção Municipal; Auxiliar no controle e na erradicação dos agravos à saúde animal 
e das zoonoses; Incentivar a criação e o desenvolvimento viável da cadeia agroindustrial rural; Auxiliar a Vigilância Sanitária do 
Município, no que couber, nas atividades de inspeção e fiscalização industrial e sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal 
e vegetal, comestíveis ou não; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
 
NO ANEXO V, ONDE ESTAVA ESCRITO: 
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS CARGOS DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA – OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS E AGENTE OPERACIONAL II – OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 
 
O CORRETO É:  
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS CARGOS DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA – OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS E AGENTE DE INFRAESTRUTURA – OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 
 
Campo Novo de Rondônia, 19 de maio de 2016. 
INSTITUTO EXATUS LTDA ME 
 

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA  

Prefeito Municipal  


