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MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO / RS 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA 03/2011 
RETIFICAÇÃO Nº 001 – ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS CARGOS   

 
O Município de Novo Hamburgo / RS e a Fundação La Salle tornam pública a Retificação Nº 001, 
que altera os requisitos do cargo de Assessor Jurídico e a carga horária de trabalho do cargo de 
Técnico em Segurança do trabalho, sendo destacadas em vermelho as alterações, conforme segue 
abaixo: 
 

Anexo I – Atribuições e Requisitos dos Cargos 
 

Cargo: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
Requisitos: Nível médio completo e curso técnico em Segurança do Trabalho e habilitação legal para exercício 
da profissão e registro na entidade de classe. Ter 18 anos completos. 
Salário Inicial:  R$ 2.083,14. 
Carga Horária Semanal: 40 horas semanais. 
Descrição Sintética: Dirigir e Executar os trabalhos relativos á segurança e higiene do trabalho. 
Descrição Analítica: Orientar os diversos órgãos do Departamento em assuntos de segurança do 
trabalho;elaborar normas e regulamentos internos de segurança do trabalho; inspecionar as áreas de 
funcionamento de Administração, bem como seus equipamentos; enviar relatórios periódicos ás diversas 
unidades administrativas, comunicando a existência de riscos, a ocorrência de acidentes e as medidas 
aconselháveis para a prevenção dos acidentes do trabalho; elaborar relatórios de atividades de segurança do 
trabalho; inspecionar o funcionamento e a observância da utilização dos equipamentos de segurança; 
supervisionar as atividades de combate a incêndio e de salvamento; providenciar na manutenção rotineira, na 
distribuição, na instalação e no controle dos equipamentos de proteção contra incêndios; contatar os órgãos de 
suprimento quanto a especificação de materiais e equipamentos,cuja armazenagem ou funcionamento estejam 
sujeitos a riscos; proceder análises de acidentes, investigação das causas e propostas de medidas preventivas 
e corretivas; manter cadastro e fazer análises estatísticas dos acidentes, a fim de orientar a prevenção; auxiliar 
na promoção de campanhas internas de prevenção de acidentes (CIPA); articular-se com o órgão de medicina 
do trabalho, visando o estudo e solução de problemas comuns; delimitar as áreas de periculosidade e 
insalubridade, de acordo com a legislação vigente; executar outras tarefas afins. 

 
Cargo: ASSESSOR JURÍDICO  
Requisitos: Curso superior completo de bacharel em Ciências Jurídicas Sociais e ter registro regular na  
OAB. 18 anos completos. 
Salário Inicial:  R$ 3.352,68. 
Carga Horária Semanal:  40 horas semanais. 

Descrição Sintética : prestar assessoramento em questões que envolvam matéria de natureza jurídica, 
emitindo informações, pareceres e pronunciamentos ao Prefeito e titulares das repartições municipais.  
Descrição Analítica : prestar assistência aos órgãos em assuntos de natureza jurídica através de informações, 
pareceres e pronunciamentos no âmbito administrativo sobre questões de cunho jurídico; proceder a estudos e 
pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina; instrução de todo e qualquer expediente administrativo 
que verse sobre matéria jurídica; estudar e minutar contratos, anteprojetos de leis e outros atos normativos, 
estudar e minutar termos de compromisso e responsabilidade, convênios, escrituras e outros atos e documentos 
que necessitem de conhecimento e interpretação jurídica; atuar na prevenção de situações que potencialmente 
impliquem futuras demandas contra o Município; prestar informações para subsidiar a defesa dos interesses do 
Município, em juízo ou fora dele; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 

 
 

Novo Hamburgo, 22 de dezembro de 2011. 
 

Fundação La Salle                  Município de Novo Hamburgo 


