
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 004/2019 

 
 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para 
contratação por prazo determinado de Fiscal de Obras e 
Posturas. 

 
 
  JOSÉ LUIZ CENCI, Prefeito de FAZENDA VILANOVA, RS, no uso de suas atribuições, 

visando à contratação de pessoal, por prazo determinado para desempenhar  a função de Fiscal de Obras e 

Posturas junto à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, amparado em excepcional interesse público, 

com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República República e Arts.198 a 203 do Anexo à Lei Municipal 

1589/2015 de 09/04/2015, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que será regido pelas 

normas estabelecidas neste Edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por três servidores, 
designados através da Portaria nº. 201/2019. 

1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em ata, anexadas ao processo. 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os 
princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 

1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado e os demais atos e decisões, serão publicados 
integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site do Município: 
www.fazendavilanova.rs.gov.br, ficando o candidato obrigado a acompanhar as publicações pelo site. 

1.4 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela Comissão, conforme 
critérios definidos neste Edital. 

1.5 A contratação será pelo prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, e 
se regerá pelo Regime Jurídico Único - Estatutário. 

1.6 A contratação do profissional suprirá a vaga para o cargo de FISCAL DE OBRAS E POSTURA. 

Cargo Horas necessárias Remuneração 

Fiscal de Obras e Posturas 40 horas semanais R$ 1.800,00 mensais 

 
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 
2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício das 
atividades constantes no Anexo da Lei nº 1905/2019 de 21 de março de 2019:  

CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral nas áreas de obras, indústria, ambiente, posturas, saúde, 
comércio e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e cumprimento das disposições legais 
compreendidas na competência tributária municipal; atuar no cálculo e arrecadação dos tributos e taxas a 
serem pagos pelos munícipes; fiscalização de cargas de trânsito quando o Município mantiver Convênio com o 
Governo do Estado (PIT e outros). 

 
b) Descrição Analítica: Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, 
selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; verificar, em estabelecimentos 
comerciais, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; 
verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; investigar a 
evasão ou fraude no pagamento dos tributos; fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; 



informar processos referentes à avaliação de imóveis; lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos 
de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; propor a realização de 
inquéritos e sindicâncias que visem salva guardar os interesses da Fazenda Municipal; propor medidas 
relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento 
das práticas do sistema arrecadador do Município; inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação 
pública, verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; proceder 
à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de 
conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo; proceder à fiscalização 
dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos; colher amostras de gêneros alimentícios para 
análise em laboratório, quando for o caso; providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao 
consumidor; providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, que 
estejam instalados em desacordo com as normas constantes do Código de Posturas do Município; inspecionar 
hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios médicos ou odontológicos, entre 
outros, observando a higiene das instalações; comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de 
processos e proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função; orientar o comércio e a indústria 
quanto às normas de higiene sanitária; elaborar relatórios das inspeções realizadas; verificar a regularidade 
do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em face dos artigos que 
expõem, vendem ou manipulam e dos serviços que prestam; verificar as licenças de ambulantes e impedir o 
exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar a instalação 
de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como 
quanto à observância de aspectos estéticos; inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o 
cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; verificar a 
regularidade da exibição de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a 
propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; verificar o horário de fechamento e abertura do 
comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das farmácias; 
verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas à fabricação, manipulação, 
depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos e corrosivos; 
apreender, por infração, mercadorias e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros 
públicos; orientar a população quanto ao depósito indevido de lixo  em áreas públicas, propondo  a colocação 
de placas educativas ou prestando orientações pessoalmente, visando manter a cidade limpa e evitar a 
propagação de doenças; receber as mercadorias apreendidas e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-
as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o licenciamento 
de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o 
licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o licenciamento 
para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo 
a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; verificar as violações 
às normas sobre poluição sonora; uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, 
bandas de música, entre outras; verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente 
a obras públicas e particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o 
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, 
podendo opinar nos processos de concessão de carta de habitação (habite-se); verificar o licenciamento de 
construção ou reconstrução, notificando, embargando ou autuando as que não estiverem providas de 
competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; embargar construções clandestinas, 
irregulares ou ilícitas; solicitar ao profissional da área a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com 
as normas vigentes; verificar  a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução; bem como a carga e 
descarga de material na via pública; verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos 
ou que tenham sofrido obras de vulto; acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas inspeções e 
vistorias realizadas em sua jurisdição; auxiliar no cadastramento  de vias públicas, levantando dados  relativos  
à  urbanização das mesmas, com vistas à manutenção do cadastro urbano da Prefeitura e à cobrança de 
tributos; fiscalizar, intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos 
violadores das leis, normas e regulamentos concernentes às obras particulares; realizar sindicâncias especiais 
para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir as licenças previstas pela 
regulamentação urbanística do Município, tais como, licença para ligação provisória de água, licença para 
ligação de luz em áreas verdes, dentre outras; Verificar a existência e fiscalização de imóveis ou demolição de 
imóveis, bem como ir ao local onde o imóvel está cadastrado para certificar-se, pessoalmente, a sua existência 
ou demolição; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores das 
posturas municipais e da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou 



apuração de denúncias e reclamações; coletar e fornecer dados para a atualização do cadastro urbanístico do 
Município; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a 
respeito das irregularidades encontradas; participar de comissões permanentes ou especiais; executar tarefas 
afins. 
 
2.2 A carga horária semanal será de (40) quarenta horas semanais: Sujeito a plantões, serviços à noite, sábados, 
domingos e feriados. 

2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária serão pago mensalmente o vencimento indicado no quadro do 
item 1.6, nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso semanal remunerado.  
2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: serviço extraordinário, se for 
o caso, gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um terço, 
indenizadas ao final do contrato e inscrição compulsória no Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 
2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 
2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os demais 
servidores estatutários definidos no Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime 
Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber. 
 
3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto à sede do Município, sito à 
AV. Rio Grande do Sul, nº. 100, Bairro Centro, no período compreendido entre às 08h às 11h e 30min e das 
14h às 16h do dia 10 de julho até 24 de julho de 2019. 

3.2 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e 
normas estabelecidas neste Edital. 

3.4 No ato da inscrição o candidato deverá recolher na tesouraria a taxa de R$ 30,00 (trinta reais). 
 
4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente ao 
endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento 
público ou particular de mandato, com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo 
Simplificado, apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos: 
4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente preenchida e assinada. 
4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas de 
identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 
por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, 
CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação,com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15. 
4.1.3 CPF; 
4.1.4 Habilitação legal para o cargo (cópia do diploma de curso de ensino médio);  
4.1.5 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 
 
4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos membros da Comissão, desde que o 
candidato apresente para conferência os originais juntamente com a cópia. 
 
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de publicações oficiais da Prefeitura 
Municipal e no site do Município: www.fazendavilanova.rs.gov.br, no prazo de um dia, edital contendo a relação 
nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 

5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos perante a 
Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação, 
protocolada no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.  



5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o 
nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.   

5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para julgamento, 
no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no prazo de um dia, após a 
decisão dos recursos. 
  
6. DAS CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO/EXECUÇÃO 
 
6.1- O processo de seleção constituir-se-á de avaliação escrita, que valerá cem pontos, composta de dez questões 
envolvendo conhecimentos sobre as funções do cargo, descritas no item 2.l deste Edital, Código Tributário Lei 
nº 312/2001, 05 questões, Plano Diretor Lei Nº 1552/2014, 02 questões, e Lei que regulamenta as ações e 
serviços da Vigilância Sanitária nº1686/2016, 03 questões. 
6.2 – A Prova Escrita realizar-se-á no dia 1º de agosto de 2019, com início às 16 h, com duração de uma hora, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Vilanova, cujas provas serão desidentificadas no seu início.  
6.3 – A identificação das provas será publicada na data da realização das provas, sendo o Resultado do Processo 
divulgado junto ao mural de publicação da prefeitura e/ou pela internet no endereço 
www.fazendavilanova.rs.gov.br. 
6.4 – Os candidatos terão um dia útil após a divulgação do resultado para apresentar recursos de qualquer 
natureza, os quais deverão ser dirigidos à Comissão/RH. 

6.4.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal e devidamente 
fundamentado. 

 6.5- A convocação do primeiro classificado será imediata, com contratação após a apresentação da 
documentação e formalização do contrato temporário. 
 

7. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

7.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá 
preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

7.1.1 Tiver obtido a maior nota nas questões sobre o Código Tributário; 

7.1.2 Tiver obtido maior nota nas questões sobre a Lei da Vigilância Sanitária; 

7.1.3 Sorteio em ato público. 

7.2 O sorteio será realizado na data estabelecida por edital. 

7.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes da publicação da lista 
final dos selecionados.  
 
8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

8.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão encaminhará o 
Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia. 

8.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos aprovados, 
quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 
 
9. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

9.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pelo Prefeito, 
será convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 1 (um) dia, prorrogável uma única vez, à critério da 
Administração, comprovar o atendimento das seguintes condições:  

9.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

9.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 

9.1.3 Ter nível de escolaridade mínima de Ensino Médio completo; 



9.1.4 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município; 

9.1.5 Carteira Nacional de Habilitação categoria A e B, no mínimo; 
9.1.6 Curso básico de informática de, no mínimo, 40 horas; 

9.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por telefone, correio eletrônico ou 
qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado;  

9.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das condições exigidas para 
a contratação serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem cronológica crescente; 

9.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de um ano, podendo ser prorrogado por 
igual período. 

9.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão contratual, poderão ser 
chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 
classificatória. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, 
valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
10.2 - As inscrições dos candidatos importará no conhecimento das instruções deste Edital e na aceitação tácita 
das condições nele contidas, tais como se acham estabelecidas. 

10.3 - Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 

10.4 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver a readequação 
das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação local.  

10.5 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 
10.6 As publicações sobre o processamento desta seleção serão feitas por Edital, afixados no Quadro de 
Publicações do Município e na internet, endereço www.fazendavilanova.rs.gov.br. 
   
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FAZENDA VILANOVA, em 10 de julho de 2019. 

 
 

JOSÉ LUIZ CENCI 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 
Em 10 de julho de 2019 
 
 
 
 
MARCELO DIEDRICH 
Secretário da Administração e Fazenda 


