
EDITAL N.º 012/2023, DE 02 DE MARÇO DE 2023 

 

TORNA PÚBLICA A INSCRIÇÃO DE 

CANDIDATOS AO CARGO DE FISCAL 

AMBIENTAL, VISANDO A FORMAÇÃO DE 

BANCA DE CANDIDATOS. 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDO, ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 

246 da Lei Complementar 002/2002;  

 

TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições para formação de Banca de Candidatos 

ao cargo de (1) Fiscal Ambiental 40 horas, para contratação por um período de 06 (seis) 

meses, prorrogável por igual período, em conformidade com as atribuições da categoria 

funcional e legislação vigente. 

 

1. Data, horário e local para inscrição online: 

1.1. Data: 02 de março a 06 de março; 

1.2. Local: https://forms.gle/9iMCZaasJ6qx6DsN8 

 

2. Requisitos para inscrição: 

2.1. Nacionalidade: brasileiro nato ou naturalizado; 

2.2. Possuir 18 (dezoito) anos completos no encerramento das inscrições; 

2.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.4. Estar regularizada a situação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino); 

2.5. Formação em Agronomia, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas ou Biologia, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de classe; 

2.6. Possuir Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B 

2.7. Currículo profissional, acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações 

contidas no currículo. 

 

3. Documentos a serem preenchidos e anexados no ato da inscrição: 

3.1. Formulário de inscrição; 

3.2. Cédula de Identidade; 

3.3. Certidão de quitação eleitoral (disponível no site: www.tse.jus.br); 

3.4. Comprovante de escolaridade (Diplomada ou Certificado/Atestado de Conclusão de 

Curso); 

3.5. Cópia do Registro no respectivo órgão de classe; 

3.6. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação 

3.7. Comprovante de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino); 

3.8. Comprovantes de experiências/titulações; 

3.9. A inscrição poderá ser realizada somente de forma online. 

 

3.1 Avaliação dos títulos - FISCAL AMBIENTAL 

 

 

ÁREA I – EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS PONTUAÇÃO 

http://www.tse.jus.br/


 

 

 

 

 

 
   

TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO -

Área Privada 
0,5 ponto por semestre completo de 

exercício profissional até o limite de 03 

(três) anos. 

 

3 pontos 

TEMPO DE SERVIÇO -

Administração Pública / 

Gestão Ambiental ou 

Serviços Ambientais 

0,5 ponto por semestre completo de 

exercício profissional até o limite de 03 

(três) anos. 

3 pontos 

TEMPO DE SERVIÇO - 

Fiscalização Ambiental 
0,25 ponto por semestre completo de 

exercício profissional até o limite de 03 

(três) anos. 

1,5 pontos 

 

ÁREA II – DA TITULAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

Cursos especializados na área de Fiscalização e/ou Meio Ambiente, 0,5 

ponto por curso, com 30hs ou mais, contabilizando no máximo 3. 

1,5 pontos 

Participação em Congressos e Eventos na área de fiscalização e/ou Meio 

Ambiente, 0,25 ponto por participação, contabilizando no máximo 4. 

1 pontos 

TOTAL DE PONTOS 
10 pontos 

 

 

3.2. A experiência profissional poderá ser comprovada por: 

a) Declaração contendo CNPJ da instituição, nome legível e assinatura do responsável pela 

emissão, informando o cargo ou a função ocupada, o período inicial e final do 

desenvolvimento das atividades correlatas.  

b) Anexo da Carteira de Trabalho ou documentação equivalente que declare tempo de serviço 

e atividades desenvolvidas, fornecida pelo órgão ou instituição para a qual o candidato 

prestou serviço. 

3.9. Para cursos e/ou participação em eventos não serão computados os Certificados com mais 

de 05 anos. 

3.10. Os Candidatos devem encaminhar cópia de toda a documentação exigida, frente e verso. 

3.11. A documentação será conferida somente pela banca examinadora. 

3.12. No ato da admissão o candidato selecionado deverá apresentar todos os documentos 

originais para comprovação. 

 

4. Documentos exigidos no ato da nomeação: 

4.1. Documentos a serem solicitados pelo Setor de Recursos Humanos no ato. 

 

5. Observações Gerais: 

5.1. Em relação a títulos: 



 

 

 

 

 

 
   

5.1.1. Títulos sem conteúdos especificados não serão pontuados, o conteúdo deverá constar no 

verso. 

5.1.2. O curso de exigência do cargo não será utilizado/computado para pontuação. 

5.1.3. Cursos sem carga horária definida não receberão pontuação. 

 

 

 

5.2. Em relação à classificação: 

5.2.1. Os títulos e exercício profissional serão validados por Banca Examinadora, nomeada 

por Decreto Municipal, contendo normas e procedimentos necessários nos termos da 

Legislação vigente. 

5.2.2. A inexatidão, a falsidade de declaração, as irregularidades nos documentos ou no 

certame, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretará a 

nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 

ordem administrativa, cível ou criminal. 

5.2.3. Será excluído do processo seletivo o candidato que prestar em qualquer documento, 

declaração falsa ou inexata. 

5.2.4. Toda documentação entregue pelo candidato conforme solicitado neste Edital, não será 

devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo. 

5.2.5. Será classificado o candidato com maior pontuação. 

 

5.3 Critérios para desempate de provimento de vaga: 

5.3.1. Em caso de empate na pontuação, será classificado o candidato com maior tempo de 

experiência profissional; e se o empate persistir, o mais idoso. 

 

5.4. Em relação ao contrato: 

5.4.1. O contrato para o fiscal ambiental será de 40 horas semanais, podendo ser efetuado 

apenas um contrato por profissional.  

5.4.2 Cada contrato terá vigência de 6 (seis) meses podendo ser prorrogado por igual período, 

em conformidade com as atribuições da categoria funcional e legislação vigente. 

5.4.3. A seleção no Processo Seletivo não gera direito à admissão, mas esta, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação.  

5.4.4 Pelo efetivo exercício da função temporária será pago mensalmente o vencimento fixado 

no padrão 11. 

5.4.5. Atribuições do cargo: 

Planejar, vistoriar, supervisionar, estudar, orientar, exigir, autuar, fiscalizar, executar 

atividades junto ao Órgão Ambiental Municipal no âmbito Licenciamento Ambiental de 

Impacto Local. Conhecer, verificar e resolver questões relacionadas ao Meio Ambiente com 

referência às Legislações Ambientais a nível Federal, Estadual e Municipal. Identificar 

características ambientais regionais, com ênfase na flora e fauna e conceituações aplicáveis na 

referida Legislação; trabalhar em programas de Cadastramento Rural e Urbano, com 

utilização de equipamentos de orientação geo espacial; prestar orientação referente às ações 

que envolvem o Meio Ambiente e sua sustentabilidade, juntamente com a sobrevivência do 

Homem; expedir notificações e autos de infração referentes às irregularidades por violação às 

normas legais; responsabilizar-se pelos conceitos e ações emitidas; capacitar-se para 

aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município; verificar a observância 

das normas e padrões ambientais vigentes; proceder a inspeção e apuração das irregularidades 

e infrações através do processo competente; instruir sobre o estudo ambiental e a 



 

 

 

 

 

 
   

documentação necessária a solicitação de licenciamento e regularização ambiental; emitir 

laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre matéria ambiental; executar tarefas correlatas ao 

Departamento de Meio Ambiente, responsabilizando-se pelos serviços prestados. Ter 

condições de gerenciar e exigir sobre aspectos referentes ao meio ambiente tanto para 

Instituições públicas, privadas e autônomos, das diferentes áreas de abrangências e de suas 

especificidades. 

 

6. Dos recursos:  

6.1. O candidato poderá interpor recurso administrativo, no prazo de 01 (um) dia útil a contar 

da data da respectiva publicação, com relação à: 

a) homologação das inscrições;  

b) divulgação do resultado (classificação dos candidatos). 

6.2. Os recursos poderão ser encaminhados ao e-mail meioambiente@agudo.rs.gov.br. 

6.3. O recurso fora do prazo não será reconhecido, sendo considerada para tal a data do 

protocolo; 

6.4 Não haverá recurso de reconsideração ou recursos adicionais. 

 

8. Da admissão dos candidatos: 

8.1.  Constatada a necessidade de suprimento de vaga, mediante contratação emergencial, em 

caráter temporário, a Secretaria Municipal de Administração providenciará o provimento, 

atendendo aos seguintes procedimentos: 

a) Providenciar a notificação do melhor classificado no cadastro vigente; tendo este o prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação quanto à aceitação da vaga:  

b) esgotado o prazo de que trata o item anterior, sem que tenha havido manifestação 

favorável, a Secretaria de Administração notificará o segundo classificado, para manifestação 

quanto à aceitação da vaga, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, e assim 

sucessivamente.  

8.2. O candidato pertencente ao cadastro em que houver o chamamento e não se manifestar, 

nos prazos estabelecidos no item 8.1, letras a e b, terá a vaga proposta como não aceita. 

 

9. Rescisão do contrato:  

9.1. A rescisão do contrato administrativo, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:  

a) a pedido do contratado;  

b) por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação;  

c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 

 

10. Das disposições finais: 

10.1. Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dele decorrentes, se verificada, a 

qualquer momento, a inobservância das exigências deste Edital pelo candidato. 

10.2. As publicações sobre o processamento das inscrições e homologação dos inscritos serão 

feitas por Edital, que será afixado no átrio do Centro Administrativo Municipal e no site do 

Município. 

10.3. A Banca de candidatos classificados neste processo seletivo terá vigência de um ano a 

contar da publicação deste edital. 

 

11. Cronograma 

Período de Inscrições 02/03 a 06/03 

Publicação das inscrições homologadas 07/03 



 

 

 

 

 

 
   

Período de Recursos  08/03 

Publicação da Classificação Provisória 09/03 

Recurso da Classificação provisória 10/03 

Resultado Final  13/03 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO, 02 de março de 2023; 164º da Colonização e 64º da 

Emancipação. 

 

 

                                                                                    LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                    Prefeito de Agudo 

Registre-se e publique-se. 

 

 

DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

Secretária de Administração e Gestão 
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