
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ANÁPOLIS

CONCURSO PÚBLICO – FISCAL DE TRÂNSITO 
EDITAL Nº.001/2009

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DO CARGO, VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO DAS ATRIVIDADES,

CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

CARGO Nº. DE 
VAGAS REQUISITOS DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA
CARGA 

HORÁRIA
REMUNERAÇÃO
SETEMBRO/2009

Fiscal de 
Trânsito

50
*(3)

- Ensino Médio 
Completo

- Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH 
(qualquer categoria)

- Comprovante de 
idoneidade, com 
apresentação de 
Certidões de 
Antecedentes Criminais 
fornecidas pela Justiça 
Federal, Estadual e, 
quando for o caso, da 
Justiça Militar Estadual 
(art. 125, parágrafo 3º, 
da Constituição Federal)

- Disponibilidade para 
horário flexível. 

- Cumprir a legislação 
de trânsito, no âmbito 
da competência 
territorial; ou além 
dela, mediante 
convênio;
 - executar, mediante 
prévio planejamento da 
Unidade competente, 
operações de trânsito, 
objetivando a 
fiscalização do 
cumprimento das 
normas de trânsito; 
- lavrar auto de 
infração, mediante 
declaração com preciso 
relatório do fato e suas 
circunstâncias;
- aplicar as medidas 
administrativas 
previstas em lei, em 
decorrência de infração 
em tese;
- realizar a fiscalização 
ostensiva do trânsito 
com a execução de 
ações relacionadas à 
segurança dos usuários 
das vias urbanas;
- interferir sobre o uso 
regular da via, com 
medidas de segurança, 
tais como controlar, 
desviar, limitar ou 
interromper o fluxo de 
veículos sempre que, 
em função de acidente 
automobilístico, se fizer 
necessário, ou quando 
o interesse público 
assim o determinar;
- exercer sobre as vias 
urbanas do Município 
de Anápolis os poderes 

36 horas
SEMANAIS 

De acordo com 
escala a ser 
definida pela 
Gerência de 
Fiscalização da 
Companhia 
Municipal de 
Trânsito e 
Transportes de 
Anápolis 
(CMTT)

**
R$1.482,00



da polícia 
administrativa de 
trânsito, cumprindo e 
fazendo cumprir o 
Código de Trânsito 
Brasileiro e demais 
normas pertinentes;
- participar de 
campanhas educativas 
de trânsito.

* Vagas reservadas aos candidatos Portadores de Deficiência.

Treinamento: Durante a participação no Programa de Formação Inicial, com carga horária prevista de 100 
(cem) a 160 (cento e sessenta) horas e de frequência obrigatória, o servidor ocupante do cargo de Fiscal de 
Trânsito receberá ajuda de custo no valor de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais). 


