
 
 

 
LEI Nº 514/2014          HIDROLÂNDIA, 18 DE AGOSTO DE 2014. 

 
 

“Altera o anexo I da Lei 501/2014 e dá 
outras providências”. 
 

 
EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, ESTADO DE 

GOIÁS, faço saber que a Câmara Municipal de Hidrolândia aprovou, e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

 
Art. 1º. Fica alterado de Ensino Médio Incompleto e CNH categoria D ou E para 

Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria D ou E os requisitos para ingresso nos 
cargos de OPERADOR DE MOTONIVELADORA, OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, 
OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA, OPERADOR DE ESCAVADEIRA, OPERADOR 
DE ROLO COMPACTADOR e OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA.  

 
Art.  2º-  A quantidade de vagas, os vencimentos, os requisitos para investidura e 

as atribuições são as constantes do anexo I que passa a vigorar com a redação abaixo descrita. 
 

Art. 3º - A carga horária dos cargos descritos no art. 1º é de 40 (quarenta) horas 
semanais, admitindo regime de flexibilidade de horários, sendo regido pelo Estatuto dos 
Servidores do Município de Hidrolândia, Lei 73/90, permitindo uma gratificação de produtividade, 
de até 100%(cem por cento) sobre o salário base. 

 
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

    Gabinete do Prefeito Municipal de Hidrolândia, Estado de Goiás, aos dezoito 
dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze. 

 

Paulo Sérgio de Rezende 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado no placar desta Prefeitura 
Em: 18/08/2014. 

 
_____________________________ 

Sec. Administração  
 
 



 
 

ANEXO I 

CARGO PEDREIRO 

PROVIMENTO EFETIVO 

VAGAS 8 (oito) 

VENCIMENTO BÁSICO R$ 1.600,00 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO 
CARGO 

Ensino Fundamental Incompleto 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais 
similares, guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações, utilizando processos e instrumentos 
pertinentes ao  ofício, para construir, reformar ou reparar 
prédios e obras similares. Realizar trabalhos de pintura nos 
prédios públicos, logradouros públicos e demais locais 
determinados pela administração. 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

Assentar tijolos e outros materiais de construção, para 
edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, 
assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer  
reparos; Constrói passeios nas ruas e meios fios; Reveste as 
paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de 
cimento, gesso ou material similar; Verifica as características 
da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor 
maneira de fazer o trabalho; Mistura as quantidades 
adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a 
ser empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e 
materiais afins; Constrói alicerces, muros e demais 
construções similares, assentando tijolos ou pedras  em 
fileiras ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-
os com argamassa; Reboca as estruturas construídas, 
atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; Faz as 
construções de “boca de lobo”, calhas com grades para 
captação de águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre 
de obras; Realiza trabalhos de manutenção corretiva de 
prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando 
paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, 
manilhas e outros; Colabora com a  
 
limpeza e organização do local que está trabalhando; Executa 
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato.Pintar as superfícies externas e internas de 
edifícios e outras obras civis, raspando, emassando  e 
cobrindo com várias camadas de tinta; Revestir tetos, paredes 
e outras partes de edificação; realizar todos os tipos de 
pinturas requisitadas. 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARGO 

 

SERVENTE DE PEDREIRO 

PROVIMENTO 

 

EFETIVO 

VAGAS 

 

8(Oito) 

VENCIMENTO BÁSICO 

 

R$ 724,00 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO 
CARGO 

 

Ensino Fundamental Incompleto 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

Executar tarefas manuais na construção civil. 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

Escavar valas; Proceder a mistura de massa de cimento, 
areia, cal e transportá-la, bem como outros materiais, até o 
local a ser usado; Acatar sempre as ordens do oficial a que 
estiver subordinado; Auxiliar sempre as ordens do oficial a 
que estiver subordinado; Auxiliar na execução de serviços de 
reformas e acabamentos; Executar outras tarefas correlatas 
às acima descritas, a critério do seu superior imediato; 



 
 

 

CARGO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

PROVIMENTO EFETIVO 

VAGAS 02(duas) 

VENCIMENTO BÁSICO R$ 1.900,00 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO 
CARGO 

Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria D ou E 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Operar Motoniveladora. 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

Operar, conduzir e manobrar motoniveladoras para serviços 
de terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, 
conservação de vias.  
Conduzir manipulando os comandos de marcha e direção 
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
Operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos das máquinas acionando pedais e alavancas de 
comando; 
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, 
a fim de garantir sua correta execução; 
Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas 
para as operações e estacionamento das maquinas, a fim de 
evitar possíveis acidentes; 
Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus quando necessário; 
Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do 
equipamento; 
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, 
efetuar os testes necessários; 
Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e 
informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustíveis, conservação e outras ocorrências, para 
controle de chefia; 
Executar outras atribuições afins. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

CARGO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  

PROVIMENTO EFETIVO 

VAGAS 02(duas) 

VENCIMENTO BÁSICO R$ 1.900,00 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO 
CARGO 

Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria D ou E 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Operar Pá Carregadeira. 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

Operar, conduzir e manobrar pá carregadeira para serviços 
de terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, 
conservação de vias, carregamento de caminhões e etc.  
Conduzir manipulando os comandos de marcha e direção 
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
Operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos das máquinas acionando pedais e alavancas de 
comando; 
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, 
a fim de garantir sua correta execução; 
Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas 
para as operações e estacionamento das maquinas, a fim de 
evitar possíveis acidentes; 
Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus quando necessário; 
Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do 
equipamento; 
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, 
efetuar os testes necessários; 
Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e 
informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustíveis, conservação e outras ocorrências, para 
controle de chefia; 
Executar outras atribuições afins. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CARGO OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA  

PROVIMENTO EFETIVO 

VAGAS 02(duas) 

VENCIMENTO BÁSICO R$ 1.800,00 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO 
CARGO 

Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria D ou E 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Operar Mini Carregadeira. 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

Operar, conduzir e manobrar Mini Carregadeira para 
serviços de terraplanagem, nivelamento de solo, 
pavimentação, conservação de vias, carregamento de 
caminhões, construções e etc.  
Conduzir manipulando os comandos de marcha e direção 
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
Operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos das máquinas acionando pedais e alavancas de 
comando; 
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, 
a fim de garantir sua correta execução; 
Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas 
para as operações e estacionamento das maquinas, a fim de 
evitar possíveis acidentes; 
Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus quando necessário; 
Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do 
equipamento; 
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, 
efetuar os testes necessários; 
Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e 
informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustíveis, conservação e outras ocorrências, para 
controle de chefia; 
Executar outras atribuições afins. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

CARGO OPERADOR DE ESCAVADEIRA  

PROVIMENTO EFETIVO 

VAGAS 02(duas) 

VENCIMENTO BÁSICO R$ 1.900,00 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO 
CARGO 

Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria D ou E 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Operar Escavadeira. 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

Operar, conduzir e manobrar Escavadeira para serviços de 
terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, 
conservação de vias, carregamento de caminhões, 
construções e etc.  
Conduzir manipulando os comandos de marcha e direção 
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
Operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos das máquinas acionando pedais e alavancas de 
comando; 
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, 
a fim de garantir sua correta execução; 
Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas 
para as operações e estacionamento das maquinas, a fim de 
evitar possíveis acidentes; 
Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus quando necessário; 
Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do 
equipamento; 
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, 
efetuar os testes necessários; 
Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e 
informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustíveis, conservação e outras ocorrências, para 
controle de chefia; 
Executar outras atribuições afins. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

CARGO OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  

PROVIMENTO EFETIVO 

VAGAS 02(duas) 

VENCIMENTO BÁSICO R$ 1.500,00 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO 
CARGO 

Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria D ou E 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Operar Rolo Compactador. 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

Operar, conduzir e manobrar Rolo Compactador para 
serviços de terraplanagem, nivelamento de solo, 
pavimentação, conservação de vias, carregamento de 
caminhões, construções e etc.  
Conduzir manipulando os comandos de marcha e direção 
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
Operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos das máquinas acionando pedais e alavancas de 
comando; 
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, 
a fim de garantir sua correta execução; 
Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas 
para as operações e estacionamento das maquinas, a fim de 
evitar possíveis acidentes; 
Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus quando necessário; 
Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do 
equipamento; 
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, 
efetuar os testes necessários; 
Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e 
informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustíveis, conservação e outras ocorrências, para 
controle de chefia; 
Executar outras atribuições afins. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

CARGO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA  

PROVIMENTO EFETIVO 

VAGAS 02(duas) 

VENCIMENTO BÁSICO R$ 1.900,00 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO 
CARGO 

Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria D ou E 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Operar Trator de Esteira. 

DESCRIÇÃO DETALHADA  

 

Operar, conduzir e manobrar Trator de Esteira para serviços 
de terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, 
conservação de vias, carregamento de caminhões, 
construções e etc.  
Conduzir manipulando os comandos de marcha e direção 
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
Operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos das máquinas acionando pedais e alavancas de 
comando; 
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, 
a fim de garantir sua correta execução; 
Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas 
para as operações e estacionamento das maquinas, a fim de 
evitar possíveis acidentes; 
Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus quando necessário; 
Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do 
equipamento; 
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, 
efetuar os testes necessários; 
Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e 
informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustíveis, conservação e outras ocorrências, para 
controle de chefia; 
Executar outras atribuições afins. 

 
 
 


