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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG, no uso de suas atribuições e competências legais que lhe são
conferidas pela Legislação Municipal, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a alteração no Edital, para todos
os efeitos, a saber:
01. Fica alterado no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS E OBJETIVAS do cargo de CONDUTOR
SOCORRISTA, que passa a vigorar da seguinte forma:
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS E OBJETIVAS
→CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CONDUTOR SOCORRISTA: Noções gerais de regras de circulação; regra de
ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidades permitidas; classificação das vias; deveres e
proibições do condutor; Noção das infrações básicas para a apreensão de documento de habilitação de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro e infrações básicas para a cassação do documento de habilitação; Principais crimes e contravenções no volante;
Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação;
advertência e indicação; sinais luminosos; Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; Segurança no trabalho e
prevenção de acidentes e incêndios; Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade
de autos; Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de veículos;
Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água,
condições de freio, pneus, etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo;
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação Complementar; Resoluções do
CONTRAN.
02. Permanece inalteradas os demais itens do Edital de Processo Seletivo nº 001/2018.
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