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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2016 - C 

 

Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Água Boa - MT, através da Comissão Organizadora do Concurso, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que fará a seguinte ALTERAÇÃO no EDITAL DE RETIFICAÇAO E 
RATIFICAÇAO N. 002/2016 – UNIFICADO, especificadamente na parte referente ao cargo de MECÂNICO, 
passando a vigorar conforme segue: 
 
I - Para o cargo de Mecânico, a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova prática, ambas de 
caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 
0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Matemática 10 5,0 50,0 pontos 

 
A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato nas duas 
provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota 
final obtida por cada candidato. 
 
II - Serão convocados para a Prova Prática todos os candidatos que atingirem o mínimo de 50 % (cinquenta 
por cento) na prova objetiva escrita. 
 
III - A prova prática consistira em montar e desmontar um motor ou partes móveis de um motor (valor 
70,0), bem como, demonstrar conhecimentos sobre ferramentas relacionadas a seu cargo (valor 30,0). 
 
IV – Tempo máximo de duração da prova: 30 (trinta) minutos. 
 
V - Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas e que não tenham mais interesse em participar 
do presente Concurso Público, deverão solicitar o reembolso da taxa de inscrição junto ao município de 
Água Boa - MT, informando: nome do banco, agência e número da conta corrente. 
 
Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições constantes do EDITAL DE RETIFICAÇAO E RATIFICAÇAO N. 
002/2016 – UNIFICADO. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Água Boa - MT, 13 de julho de 2016. 
 
 
 

Lucinéia Bernardo da Silva 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 

 


