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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 – 2ª RETIFICAÇÃO 

 

Art. 1º - O Prefeito Municipal de Guaporema - 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 9.3. e 9.4. passando a vigorarem conforme abaixo 

discriminado: 

9.3. Para o cargo de Eletricista, Motorista e Operador de Máquinas a avaliação constará 
de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e prova prática. 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  

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0 pontos 

Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 

Matemática 05 5,0 25,0 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. 
 
9.4. Para os cargos de Agente de Serviços Gerais, Agente de Limpeza Pública, Tratorista  
a avaliação constará de prova escrita objetiva. 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  

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0 pontos 

Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 

Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato. 

 

II – Incluir junto ao item 12. os seguintes subitens:  

- 12.2.3. Eletricista – todos os classificados na Prova Escrita. 
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- 12.7. A prova prática para o cargo de Eletricista será realizada conforme o que está 
estabelecido abaixo e de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área. 

ITEM A SER AVALIADO PONTUAÇÃO 
PREVISTA 

1) Identificação de ferramentas ou equipamentos. 30,0 

2) Realização de tarefas a serem selecionadas entre as seguintes: 
instalação e/ou reparação de circuitos elétricos, de componentes elétricos 
e/ou de montar instalações de baixa e/ou alta tensão. 

70,0 

TOTAL 100,0 

12.7.1. 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 30 
(trinta) minutos.  
12.7.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público.  
12.7.3. O menor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como 
parâmetro para calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática. 
 

III – Ficam automaticamente renumerados os demais subitens do item 12. 

 

Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de Concurso 

Público Nº 001/2020. 

 

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

 

Guaporema - PR, 23 de julho de 2020. 

 

 

Célio Marcos Barranco 

Prefeito Municipal 
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