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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2014  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

JOSÉ LUIS SEGER, Prefeito Municipal de Santo Cristo, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital que RETIFICA o Edital nº 001/2014, 
especificamente no que segue. 

 
1. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE FISCAL: tendo em vista as alterações previstas na Lei nº 
3.444, 09 de fevereiro de 2012, ficam retificadas, no Anexo I – Descritivos das atribuições dos Cargos, do 
Edital nº 001/2014, as atribuições do cargo de Agente Fiscal, passando a ser conforme segue: 
 

AGENTE FISCAL 
Descrição sintética: Realizar as atividades pertinentes à fiscalização do trânsito, obras e posturas no âmbito 
municipal. 
Descrição analítica: Realizar a fiscalização de trânsito de veículos e mercadorias no território do município 
de Santo Cristo; zelar pelo cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro; zelar pelo cumprimento da 
legislação municipal relativa ao trânsito; controlar o transito de cargas perigosas; abordar cargas de 
mercadorias transportadas, relativamente a apresentação de nota fiscal; auxiliar o serviço de inspeção de 
produtos de origem animal na fiscalização do transporte destes produtos; verificar a orientação da 
regulamentação urbanística concernente a edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou 
reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das 
paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se; verificar o 
licenciamento de obras de construção ou reconstrução, informando ao superior hierárquico as que não 
estiverem providas da competente autorização ou em desacordo com o autorizado; acompanhar os 
arquitetos e engenheiros do Município nas inspeções e vistorias realizadas na sua circunscrição; intimar 
eventuais violadores da legislação urbanística, desde que solicitado por despacho de autoridade superior; 
emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter os superiores hierárquicos permanentemente 
informados a respeito das irregularidades constatadas; lavrar termos e autos específicos em matéria 
relacionada com o exercício de suas atribuições; examinar processos internos de trabalho; executar 
serviços internos e externos; elaborar listas de materiais necessários à execução de serviços; realizar 
trabalhos de digitação; operar terminais eletrônicos; dirigir veículos da municipalidade, desde que 
devidamente autorizado e habilitado, e desde que para cumprir as atribuições do cargo; realizar outras 
tarefas correlatas e afins. 
 
2. As demais disposições do Edital de Concurso nº 001/2014 permanecem inalteradas. 

 
 

Prefeitura Municipal de Santo Cristo, 14 de julho de 2014. 
 
 
                              

JOSÉ LUIS SEGER 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
Milton Antônio Kist 
Secretário Municipal de Administração 
 


