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O Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 

estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em 

conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através do Decreto n° 098/2022, TORNA PÚBLICA 

a seguinte retificação no edital de abertura:  

 

ONDE SE LÊ: 
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MOTO PODA E ROÇADEIRA 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de máquinas. Noções básicas dos sistemas 

de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. 

Ferramentas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, normas gerais de circulação e conduta, 

habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventiva. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de 

trânsito.  

 

LEIA-SE: 
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MOTO PODA E ROÇADEIRA 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de máquinas. Noções básicas dos sistemas 

de alimentação, ignição, elétrico. Óleos e graxas: tipos e especificações. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes 

de trânsito.  Classificação das árvores;  Como fazer o corte de galhos; Condições de segurança; Corte de grandes ramos; Definição de responsabilidades 

Equipamentos utilizados; Entendimentos sobre Ergonomia;  EPI’s e EPC’s utilizados; Limpeza e armazenamento da ferramenta; Manutenção preventiva; 

Técnicas de corte;  Tipos de podas de árvores;  Transporte da ferramenta; 

 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Deodápolis - MS, 04 de novembro de 2022. 

 

 

 

VALDIR LUIZ SARTOR  

Prefeito de Deodápolis - MS 

 

 

 

SUELI RIBEIRO DE CAMPOS 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 

da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS 


