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Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Seropédica/RJ  

EDITAL Nº. 002/2015  – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA/RJ 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

NÍVEL MÉDIO 

CÓD. CARGO DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
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AGENTE DE 

TRÂNSITO 

 

Cumprir e fazer cumprir a legislação municipal e as normas de trânsito no âmbito de suas respectivas 
atribuições; Operar o trânsito de veículos, pedestres, animais e promover o desenvolvimento da circulação e 
segurança de ciclistas; Operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos do controle viário; 
Orientar e comunicar os acidentes de trânsito; Fiscalizar o trânsito, autuar e aplicar as medidas as medidas 
administrativas pertinentes às infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código 
Brasileiro de Trânsito, notificando os infratores; Atuar em conjunto com os órgãos policiais nas situações 
específicas de repressão ao uso irregular de veículos nas circunstâncias a serem especificadas pela 
Superintendência de Trânsito; Estabelecer a ronda de trânsito, com o objetivo de manter a circulação 
adequada dos veículos; Participar dos projetos e programas de educação e segurança no trânsito, de acordo 
com o que foi estabelecido pelo CONTRAN; Orientar e prestar informações ao contribuinte sobre as normas 
de trânsito e s medidas de segurança; Fiscalizar os eventos para garantir a livre circulação de veículos e 
pedestres com segurança; Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos por veículos 
automotores ou pela sua carga; Fiscalizar, autuar e aplicar medidas administrativas cabíveis às infrações por 
excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos; Conduzir veículos utilizados na fiscalização de trânsito, 
atuar na aplicação das infrações de competência estadual através de convenio, conforme previsão legal do 
CTB. 
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CONTROLADOR 

DE TRÁFEGO 

Controlador deve coordenar e supervisionar o fluxo de automóveis garantindo a segurança dos veículos e 
pedestres no trânsito; estudar fenômenos causadores de congestionamentos e formas de evitar os 
engarrafamentos tendo sempre em vista as normas que regem o tráfego destes veículos. 
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GUARDA CIVIL 

AMBIENTAL 

Fiscalizar os crimes ambientais. Fiscalizar áreas de proteção  ambiental (Área de Preservação Permanente – 
APP, (Unidades de Conservação – UC)  Conter ocupações irregulares. Fazer apreensões de equipamentos 
irregulares em áreas públicas. Fiscalizar criatórios de animais clandestinos.  Compor a fiscalização de 
empreendimentos / atividades com vistas à regularização. ambiental;  Apoiar toda e qualquer atividade 
relacionada ao controle ambiental e urbano. Apoiar a vigilância de saúde ambiental nas atividades de 
fiscalização. Após a fiscalização serão encaminhados relatórios/ registros para os Órgãos de competência 
administrativa. A atuação seguirá os procedimentos e normas de controle ambiental e urbano. Serão 
estabelecidos procedimentos, ratificados pelo Comitê Gestor, para a as ações de fiscalização. 
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GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 

Executar a segurança física dos próprios munícipes, bens, serviços e instalações, de acordo com a escala em 
locais e horários estabelecidos; Zelar pela segurança dos servidores municipais; Orientar os munícipes no 
fluxo aos prédios públicos e na obtenção de serviços públicos; Apoiar a Defesa Civil do Município nas ações 
preventivas e corretivas. 
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FISCAL DE 

ORDEM 

PÚBLICA 

Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e posturas municipais e da legislação 
urbanística; fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas municipais, 
código de obras ou lei correlata; 
- coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; emitir 
notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando formalmente o 
infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à 
realização de diligências ou inspeções; auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização; manter a 
chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a emissão de 
relatórios periódicos de atividades; a fiscalização de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao 
município mediante convênios, relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa 
do consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral e aquelas atividades de fiscalização relacionadas 
ao poder de polícia administrativa; solicitar, à Secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam 
em desacordo com as normas vigentes; e desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas 
pela Administração Municipal. 

Seropédica/RJ , 03 de junho de 2015. 

Alcir Fernando Martinazzo 
 Prefeito Municipal de Seropédica/RJ  
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