
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ 
CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE TRÂNSITO 

 

ERRATA nº 001 pertinente ao EDITAL Nº 001/2018 

 

O Prefeito Municipal de Irecê, no uso de suas atribuições, faz saber que: 

a) Na página 2, ONDE SE LÊ: 

III – DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO NO CARGO 

3.1. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital, será investido no Cargo se atender as 
seguintes exigências: 

[...] 

g) Estar regularmente inscrito no Conselho de Classe da sua categoria profissional. 

[...] 

LEIA-SE 

3.1. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital, será investido no Cargo se atender as 
seguintes exigências: 

[...] 

g) Estar regularmente habilitado no Órgão de Trânsito, conforme pré-requisitos exigidos para o cargo. 

b) Na página 10, ONDE SE LÊ: 

m) Carteira de vacinação atualizada. 

13.3 O candidato que, na data da contratação, não reunir os documentos requisitados e enumerados acima, 
perderá o direito ao ingresso na referido Cargo. 

LEIA-SE: 

m) Carteira de vacinação atualizada; 

n) original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior.  

13.3 O candidato que, na data da contratação, não reunir os documentos requisitados e enumerados acima, 
perderá o direito ao ingresso na referido Cargo. 

c) Na página 11, ONDE SE LÊ: 

Conhecimentos específicos 

Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e suas alterações posteriores. Lei nº 11.705, de 19 de 
junho de 2008. Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012. Lei 12.971, de 09 de maio de 2014. Lei 
nº 13.160, de 25 de agosto de 2015. Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2015. Lei nº 13.614, de 
11 de jan. 2018. Código de Trânsito Brasileiro. Conceitos e definições. Sistema nacional de 
trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Infrações. Medidas administrativas. Penalidades. 
Processo Administrativo. Pedestres e condutores não motorizados. Condução de veículos por 
motoristas profissionais. Condução de escolares. Condução de Moto-frete. Veículos. Segurança 
dos veículos. Veículos em circulação internacional. Identificação dos veículos. Habilitação. 
Licenciamento. Crimes de Trânsito. Crimes de trânsito. Noções sobre Engenharia de tráfego: 
operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito. Sinalização de trânsito. Lei municipal 
nº 919, de 05 de dezembro de 2011 e suas alterações posteriores. Lei municipal nº 1.004, de 16 
de dezembro de 2014. Sistema municipal de trânsito de Irecê. Resolução nº 497, de 29 de julho 



de 2014. Resolução nº 561, de 15 de outubro de 2015. Manual Brasileiro de Fiscalização de 
Trânsito. Resolução nº 667, de 18 de maio de 2017. 

LEIA-SE: 

Conhecimentos específicos 

Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e suas alterações posteriores. Lei nº 11.705, de 19 de 
junho de 2008. Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012. Lei 12.971, de 09 de maio de 2014. Lei 
nº 13.160, de 25 de agosto de 2015. Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2015. Lei nº 13.281, de 
04 de maio de 2016. Lei nº 13.614, de 11 de jan. 2018. Código de Trânsito Brasileiro. Conceitos e 
definições. Sistema nacional de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Infrações. 
Medidas administrativas. Penalidades. Processo Administrativo. Pedestres e condutores não 
motorizados. Condução de veículos por motoristas profissionais. Condução de escolares. 
Condução de Moto-frete. Veículos. Segurança dos veículos. Veículos em circulação internacional. 
Identificação dos veículos. Habilitação. Licenciamento. Crimes de Trânsito. Crimes de trânsito. 
Noções sobre Engenharia de tráfego: operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito. 
Sinalização de trânsito. Lei municipal nº 919, de 05 de dezembro de 2011 e suas alterações 
posteriores. Lei municipal nº 1.004, de 16 de dezembro de 2014. Sistema municipal de trânsito de 
Irecê. Resolução nº 497, de 29 de julho de 2014. Resolução nº 561, de 15 de outubro de 2015. 
Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Resolução nº 667, de 18 de maio de 2017. 

 

Irecê, 04 de abril de 2018. 

 
Elmo Vaz Bastos de Matos 

Prefeito do Município de Irecê 


