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ERRATA N° 01 DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 de 01 de 
fevereiro de 2012 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
 
 

1. No Anexo III: 
 
Onde lê-se: 
 
Cargo: Guarda Municipal 
Descrição 
Sintética 

Realizar, no âmbito de sua competência, policiamento preventivo permanente no 
território do Município para a proteção da população e também, sobre o patrimônio 
público de Fazenda Rio Grande. 

Descrição 
Detalhada 

Exercer a vigilância interna e externa sobre os próprios municipais, parques, jardins, 
praças, escolas, cemitérios, mercados, feiras-livres, com a finalidade de: a) 
salvaguardá-los de crimes contra o patrimônio; b) orientar o público e o trânsito de 
veículos, em caráter auxiliar à Polícia Militar e aos agentes de trânsito; c) prevenir, 
internamente, a ocorrência de ilícitos penais; d) controlar a entrada e saída de 
veículos; prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio; Garantir os 
serviços de responsabilidade do Município e, também, sua ação fiscalizadora no 
desempenho de atividades de polícia administrativa, nos termos da legislação 
vigente.; atuar em sintonia com os organismos policiais do Estado, dentro de suas 
atribuições específicas; colaborar, quando solicitada, com as tarefas atribuídas à 
defesa civil na ocorrência de calamidades públicas e sinistros de qualquer natureza; 
colaborar, quando determinado pelo chefe do executivo com atividades de 
segurança da Polícia Civil, podendo ser designado para prestar serviços na 
delegacia de polícia sob ordens da autoridade policial; executar outras tarefas 
correlatas. 

Requisitos Ensino Médio Completo. 
 

Leia-se: 
 
Cargo: Guarda Municipal 
Descrição 
Sintética 

Realizar, no âmbito de sua competência, policiamento preventivo permanente no 
território do Município para a proteção da população e também, sobre o patrimônio 
público de Fazenda Rio Grande. 

Descrição 
Detalhada 

Exercer a vigilância interna e externa sobre os próprios municipais, parques, jardins, 
praças, escolas, cemitérios, mercados, feiras-livres, com a finalidade de: a) 
salvaguardá-los de crimes contra o patrimônio; b) orientar o público e o trânsito de 
veículos, em caráter auxiliar à Polícia Militar e aos agentes de trânsito; c) prevenir, 
internamente, a ocorrência de ilícitos penais; d) controlar a entrada e saída de 
veículos; prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio; Garantir os 
serviços de responsabilidade do Município e, também, sua ação fiscalizadora no 
desempenho de atividades de polícia administrativa, nos termos da legislação 
vigente.; atuar em sintonia com os organismos policiais do Estado, dentro de suas 
atribuições específicas; colaborar, quando solicitada, com as tarefas atribuídas à 
defesa civil na ocorrência de calamidades públicas e sinistros de qualquer natureza; 
colaborar, quando determinado pelo chefe do executivo com atividades de 
segurança da Polícia Civil, podendo ser designado para prestar serviços na 
delegacia de polícia sob ordens da autoridade policial; executar outras tarefas 
correlatas. 
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Requisitos Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. 
 
 
2. No Anexo III: 
 
Onde lê-se: 
 
Cargo: Agente de Trânsito 
Descrição 
Sintética 

Fiscalizar e orientar o trânsito em situações normais, em eventos especiais em 
áreas com obras e áreas escolares; autuar motoristas que cometem infrações de 
trânsito, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, resoluções do CONTRAN e 
leis municipais. 

Descrição 
Detalhada 

Cumprir a legislação de trânsito, no âmbito da competência territorial do Município, 
ou além dele, mediante convênio; executar operações de trânsito, objetivando a 
fiscalização do cumprimento das normas de trânsito; lavrar auto de infração, 
mediante declaração com preciso relatório do fato e de suas circunstâncias; aplicar 
as medidas administrativas previstas em lei, em decorrência de infração em tese; 
realizar a fiscalização ostensiva do trânsito com a execução de ações relacionadas 
à segurança dos usuários das vias urbanas; interferir sobre o uso regular da via, 
com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, limitar ou interromper o 
fluxo de veículos sempre que, em função de acidente automobilístico, se fizer 
necessário, ou quando o interesse público assim o determinar; tratar com respeito e 
urbanidade os usuários das vias públicas, procedendo a abordagem com os 
cuidados e técnica devidos; cooperar e manter o espírito de solidariedade com os 
companheiros de trabalho; proceder, pública e particularmente, de forma que 
dignifique a função pública; levar ao conhecimento da autoridade superior 
procedimento ou ordem que julgar irregular na execução das atribuições do cargo;  
zelar pela livre circulação de veículos e pedestres nas vias urbanas do Município, 
representando ao chefe imediato sobre efeitos ou falta de sinalização, ou ainda, 
imperfeições na via que coloquem em risco os seus usuários; exercer sobre as vias 
urbanas do Município os poderes da polícia administrativa de trânsito, cumprimento 
e fazendo cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes; 
participar de campanhas educativas de trânsito; elaborar relatório circunstanciado 
sobre operações que lhe forem incumbidas, apresentando o ao seu chefe imediato; 
promover a educação de trânsito de acordo com as orientações do Órgão Executivo 
Municipal de trânsito; coletar e controlar dados estatísticos da frota circulante do 
Município; auxiliar no controle dos veículos registrados e licenciados no Município; 
colaborar na elaboração de estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou 
interromper a livre circulação dos usuários do sistema viário; dirigir veículos; operar 
equipamentos eletrônicos e de comunicação; coletar e processar dados de 
acidentes de trânsito no Município; atendimento a usuários; manutenção e 
conservação de equipamentos e materiais utilizados no Órgão Executivo de 
Trânsito; executar outras tarefas correlatas. 

Requisitos Ensino Médio Completo. 
 
Leia-se: 
 
Cargo: Agente de Trânsito 
Descrição 
Sintética 

Fiscalizar e orientar o trânsito em situações normais, em eventos especiais em 
áreas com obras e áreas escolares; autuar motoristas que cometem infrações de 
trânsito, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, resoluções do CONTRAN e 
leis municipais. 
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Descrição 
Detalhada 

Cumprir a legislação de trânsito, no âmbito da competência territorial do Município, 
ou além dele, mediante convênio; executar operações de trânsito, objetivando a 
fiscalização do cumprimento das normas de trânsito; lavrar auto de infração, 
mediante declaração com preciso relatório do fato e de suas circunstâncias; aplicar 
as medidas administrativas previstas em lei, em decorrência de infração em tese; 
realizar a fiscalização ostensiva do trânsito com a execução de ações relacionadas 
à segurança dos usuários das vias urbanas; interferir sobre o uso regular da via, 
com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, limitar ou interromper o 
fluxo de veículos sempre que, em função de acidente automobilístico, se fizer 
necessário, ou quando o interesse público assim o determinar; tratar com respeito e 
urbanidade os usuários das vias públicas, procedendo a abordagem com os 
cuidados e técnica devidos; cooperar e manter o espírito de solidariedade com os 
companheiros de trabalho; proceder, pública e particularmente, de forma que 
dignifique a função pública; levar ao conhecimento da autoridade superior 
procedimento ou ordem que julgar irregular na execução das atribuições do cargo;  
zelar pela livre circulação de veículos e pedestres nas vias urbanas do Município, 
representando ao chefe imediato sobre efeitos ou falta de sinalização, ou ainda, 
imperfeições na via que coloquem em risco os seus usuários; exercer sobre as vias 
urbanas do Município os poderes da polícia administrativa de trânsito, cumprimento 
e fazendo cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes; 
participar de campanhas educativas de trânsito; elaborar relatório circunstanciado 
sobre operações que lhe forem incumbidas, apresentando o ao seu chefe imediato; 
promover a educação de trânsito de acordo com as orientações do Órgão Executivo 
Municipal de trânsito; coletar e controlar dados estatísticos da frota circulante do 
Município; auxiliar no controle dos veículos registrados e licenciados no Município; 
colaborar na elaboração de estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou 
interromper a livre circulação dos usuários do sistema viário; dirigir veículos; operar 
equipamentos eletrônicos e de comunicação; coletar e processar dados de 
acidentes de trânsito no Município; atendimento a usuários; manutenção e 
conservação de equipamentos e materiais utilizados no Órgão Executivo de 
Trânsito; executar outras tarefas correlatas. 

Requisitos Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. 
 
 

 
Fazenda Rio Grande, 03 de fevereiro de 2012. 
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