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MUNICÍPIO DE GARIBALDI / RS 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA 07/2011 
RETIFICAÇÃO Nº 001 – DOS REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM TI  

 
O Município de Garibaldi / RS e a Fundação La Salle tornam pública a Retificação Nº 001, que 
altera os requisitos do cargo de Técnico em TI, sendo destacadas em vermelho as alterações, 
conforme segue abaixo: 
 

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 da sede da empresa. 
Cargo:  Técnico em TI 

Requisitos: Idade mínima 21 anos, Ensino Superior Completo reconhecido pelo MEC na área da Tecnologia da 
Informação. 
Salário Inicial: R$ 3.087,47 

Carga Horária Semanal: 35 horas semanais 

Atribuições:  

Desenvolver projetos baseados na Arquitetura de computadores; prestar suporte a nível básico em Rede de 
Computadores; monitorar e ajustar o ambiente de execução dos produtos; instalar, configurar e manter os 
Sistemas Operacionais, servidores e redes de dados; gerenciar projetos de aquisição, implementação e 
manutenção de hardware e de software; pesquisar e desenvolver soluções de tecnologia da informação; analisar, 
identificar e resolver problemas de desempenho e disponibilidade; diagnosticar e projetar soluções para problemas 
em redes de computadores; projetar, instalar e manter redes de computadores; configurar, manter e instalar 
periféricos de redes; configurar, manter e diagnosticar problemas em firewalls, IPS/IDS e concentradores de VPN 
baseados em software; instalar e manter soluções de comunicações envolvendo Voz sobre IP (VoIP); 
projetar,instalar e manter soluções de virtualização; realizar prospecção de novas soluções tecnológicas para 
garantir a segurança no ambiente de rede; desenvolver demais atividades atinentes ao seu conhecimento.  
 
 

Garibaldi, 01 de outubro de 2011. 
 

Fundação La Salle                  Município de Garibaldi 


