Prefeitura Município de São Pedro do Ivaí
Estado do Paraná.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 – 1ª RETIFICAÇÃO
Art. 1º - O Prefeito Municipal de São Pedro do Ivaí - PR, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos interessados que fará as seguintes alterações/retificações no Edital de Concurso
Público Nº 001/2020, conforme segue:
I – Retificar os itens 9.2. e 9.3. passando a vigorarem conforme abaixo discriminado:
9.2. Para os cargos de Motorista e Vigia, a avaliação constará de prova escrita, de caráter eliminatório. A
prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a
100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
05
10
05
05

Valor de cada questão
4,0
4,0
4,0
4,0

Valor total das questões
20,0 pontos
40,0 pontos
20,0 pontos
20,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
9.3. Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas e Pedreiro a avaliação constará de prova escrita
objetiva, de caráter eliminatório e prova prática. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e
cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
05
10
05
05

Valor de cada questão
4,0
4,0
4,0
4,0

Valor total das questões
20,0 pontos
40,0 pontos
20,0 pontos
20,0 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 – Retificar o item 12. passando a vigor conforme abaixo discriminado:
12. DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E PEDREIRO
12.1. A prova prática está prevista para ser realizada no dia 09 de agosto de 2020, no período da tarde
sendo que o horário e local serão divulgados no dia 29 de julho de 2020.
12.2. Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas a prova prática constará em ligar o
equipamento, efetuar as verificações necessárias e dirigir até local determinado e executar tarefas próprias
do equipamento, de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, com duração máxima
de 8 (oito) minutos. (valor 100,0 pontos).
12.2.1. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o equipamento em, no máximo, 01 (um) minuto,
será automaticamente eliminado do Concurso Público.
12.2.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará automaticamente
eliminado do Concurso Público.
12.2.3. O melhor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
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12.2.4. Cada falta cometida será descontado 5,0 (cinco) pontos.
12.2.5. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar, no mínimo, a carteira de habilitação
categoria “C” a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a
qual não poderá realizar a prova.
12.2.6. Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento ou outro
documento que não seja a carteira de habilitação.
12.2.7. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
12.3. Para os candidatos ao cargo de Pedreiro a prova prática se realizará conforme o que está
estabelecido abaixo de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área:
PONTUAÇÃO
ITEM A SER AVALIADO
PREVISTA
1) Identificação de ferramentas ou equipamentos.
30,0
2) Realização de tarefas a serem selecionadas entre as seguintes: 1) construção de
uma parede de canto, definindo a medida de esquadro; 2) utilização de tijolos de
forma dobrada e amarrada, bem como o levantamento da diferença de nível entre
dois pontos, a determinar no local proposto, com a utilização de nível de mangueira;
70,0
3) chapisco de areia e cimento; 4) alinhamento de parede para reboco, prumada e
taliscada; 5) esquadro de sala para assentamento de piso; 6) locação de obra dada de
um ponto de referência proposto no local, com utilização de ferramentas adequadas.
TOTAL
100,0
12.3.1. A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída proporcionalmente ao
desempenho do candidato em cada item e terá duração máxima de 60 (sessenta) minutos.
12.3.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará automaticamente
eliminado do Concurso Público.
12.3.3. O menor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
12.4. A Prova Prática terá caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem)
pontos, devendo o candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
12.5. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e
sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0,00
(zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.
12.6. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias
alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam
ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os
referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de
forma aleatória.
Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de Concurso Público Nº
001/2020.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São Pedro do Ivaí - PR, 28 de julho de 2020.

Prefeito Municipal
José Donizete Isalberti
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