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MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2014 
 

AVISO Nº 02 - RETIFICAÇÃO 
 

O Prefeito do Município de Novo Hamburgo, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, a retificação 
do Edital de Abertura nº 01/2014, conforme subitens relacionados abaixo, considerando as alterações destacadas 
em fonte vermelha e sublinhada. 
 
1. DOS CARGOS 
1.1 Quadro Demonstrativo de Cargos: 

Nº CARGOS 

 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

 

VAGAS 
ACESSO 

UNIVERSAL 

VAGAS 
ACESSO 

PCD 

TIPO DE 
PROVA 

NÍVEL 
ESCOLAR 

MÍNIMO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO – MÊS 

 

14 Bibliotecário de Escola CR - - Objetiva e 
Títulos Superior 40h R$ 2.522,99 

 
 

Anexo I – Atribuições e Requisitos dos Cargos  
 
A jornada normal corresponderá à jornada legal por cargo, ressalvadas as profissões regulamentadas, admitidos 
acordos para jornada compensatória, para atividades realizadas em jornada extraordinária, para jornada noturna, e 
para jornada em dias de repouso e/ou feriados, bem assim para deslocamentos fora do local de trabalho. 

 
 

 
Cargo: Auditor Fiscal  
Requisitos : Curso Superior Completo, em nível de graduação. Especialização, qualificação e/ou habilitação-
específica na área contábil, direito, economia ou administração. 18 anos completos à 70 anos incompletos. 
Descrição Sintética:  Fazer notificações e intimações; efetuar cobranças de tributos municipais; efetuar 
sindicâncias e diligências no sentido de orientar, fiscalizar e fazer cumprir as disposições legais aos 
contribuintes alcançados pela competência tributária municipal; 
Descrição Analítica: Executar a fiscalização, planejamento, programação, supervisão, coordenação, 
orientação e controle das atividades no âmbito da competência tributária municipal, de conformidade com a 
legislação em vigor; Orientar contribuições visando ao exato cumprimento da Legislação Tributária;lavrar 
termos, intimações e notificações, de conformidade com a legislação pertinente: executar a auditoria fiscal em 
relação a contribuintes e demais pessoas naturais e jurídicas ligadas à situação que constitua o fato gerador da 
obrigação tributária; Constituir o crédito tributário mediante o respectivo lançamento; Proceder a inspeção dos 
estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas ligadas ao fato gerador do tributo; Proceder a retenção, 
mediante lavratura de termo, de livros, documentos e papéis necessários ao exame fiscal; Proceder ao 
arbitramento do crédito tributário, nos casos e na forma prevista na legislação pertinente; Proceder a cobrança 
de tributos municipais, bem como dos acessórios, adicionais e penalidades, nos casos previstos em lei; Prestar 
informações e emitir pareceres, elaborar relatórios e boletins estatísticos de produção; gerir os cadastros de 
contribuintes outorgando inclusões, exclusões, alterações e respectivo processamento de acordo com a 
legislação; Emitir pareceres sobre a criação, alteração ou suspensão de tributos; Exercer ou executar outras 
atividades ou encargos que lhe sejam determinados por lei ou ato regular emitido por autoridade competente. 

 
Cargo: Bibliotecário de Escola  
Requisitos:  Licenciatura Plena em Biblioteconomia; Habilitação legal para o exercício do cargo; 18 anos 
completos à 70 anos incompletos. 
Descrição Sintética:  Planejar, organizar, gerenciar serviços, através de técnicas biblioteconômicas e promover 
ações visando à formação de leitores críticos e cidadãos plenos; 
Descrição Analítica: Planejar e administrar tarefas; realizar atividades, buscando a qualidade do 
desenvolvimento de recursos e serviços na biblioteca em consonância com o projeto  político  pedagógico  da  
escola  conforme  as  orientações  da mantenedora;  atender,  recepcionar  pessoas  e  assessorar  a  
comunidade  escolar; redigir  textos  e  documentos  administrativos  relativos  à  biblioteca,  assessorar  o 
planejamento  e  a  execução  de  eventos  da  escola  que  envolvam  a  leitura  e  a biblioteca;  elaborar  
instrumentos  de  comunicação,  usando  microcomputadores, processadores  de  textos,  agenda,  planilhas  

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
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Realização: Fundação La Salle 

eletrônicas,  bancos  de  dados  e  outros programas;  executar  procedimentos  relacionados  com  a  
alimentação  de  sistemas informatizados de recuperação de informações; desenvolver estratégias e operações 
voltadas  à  preservação  e  conservação  de  materiais;  executar  procedimentos  de auxílio  à  organização,  
tratamento,  disseminação,  preservação,  conservação  e recuperação das unidades de acervo da biblioteca 
escolar. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO-RS, 
EM 17 de junho de 2014. 

 
 
 

 
Luis Lauermann, 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 
 


