PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020
O Prefeito Municipal de Paulicéia/SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, resolve RETIFICAR
o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 01/2020, conforme segue:
NO CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES
Leia-se como segue e não como constou:
3.12.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da Aplicativa
Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., pelo e-mail contato@aplicativaassessoria.net para verificar o ocorrido,
nos dias úteis no horário das 9h às 17h, bem com interpor recurso conforme orientações do Capítulo 11, deste Edital.
Leia-se como segue e não como constou:
3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encaminhar, por meio de
correspondência com AR (Aviso de Recebimento) ou Sedex, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, declaração
constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a
realização da prova, identificando no envelope: nome, cargo e nome do Concurso Público: Prefeitura Municipal de Paulicéia Concurso Público 01/2020 – “Cond. Especial”, à Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., localizada
à Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 409 – Jardim Cândida, Araras/SP, CEP 13603-112. Ou, ainda, o candidato poderá entregar junto
ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Paulicéia - Av. Paulista, 1.649 – Centro - CEP 17.990-000 – Paulicéia – SP,
até o dia útil subsequente ao término das inscrições, declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e
assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da prova, identificando no envelope: nome, cargo e
nome do Concurso Público: Prefeitura Municipal de Paulicéia - Concurso Público 01/2020 – “Cond. Especial”.
NO CAPÍTULO 4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
Leia-se como segue e não como constou:
4.10. O candidato com deficiência, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), à Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., aos cuidados
do Departamento de Planejamento de Concursos, localizado à Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 409 – Jardim Cândida, Araras/SP,
CEP 13603-112, identificando o nome do Concurso Público no envelope: Prefeitura Municipal de Paulicéia – Concurso Público
01/2020, os documentos a seguir, podendo, ainda, entregar junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Paulicéia,
localizado Av. Paulista, 1.649 – Centro - CEP 17.990-000 – Paulicéia – SP, identificando o nome do Concurso Público no envelope:
Prefeitura Municipal de Paulicéia – Concurso Público 01/2020, os documentos a seguir:
a) Declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição
especial para a realização da prova (caso a condição especial seja necessária); e
b) Cópia do Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e
o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o seu nome,
número do RG e do CPF.
NO CAPÍTULO 8. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Leia-se como segue e não como constou:
8.2. O candidato deverá enviar os documentos abaixo, via postal por Sedex ou carta com Aviso de Recebimento (AR), para a
empresa Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., localizada na Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 409 – Jardim
Cândida, Araras/SP, CEP 13603-112, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, identificando o nome do Concurso
Público, no envelope: Concurso Público nº 01/2020 – Prefeitura Municipal de Paulicéia – Títulos, podendo, ainda, entregar
junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Paulicéia, localizado Av. Paulista, 1.649 – Centro - CEP 17.990-000 –
Paulicéia – SP, os documentos a seguir:
a) Cópia reprográfica dos Títulos a que venha possuir, assim como seus respectivos históricos escolares;
b) Cópia do Documento de Identificação (RG) e Comprovante de inscrição; e
c) Formulário de entrega de títulos, cujo modelo é o constante do Anexo IV deste Edital, em via original, identificado, preenchido
com os Títulos a serem enviados e assinado.
NO CAPÍTULO 9. DA PROVA PRÁTICA
Leia-se como segue e não como constou:
9.12. Os critérios de avaliação da Prova Prática são:
a) Para os candidatos aos cargos de Encanador, Mecânico e Pintor:
TAREFA

PONTUAÇÃO

1 - Utilizar os materiais, produtos e ferramentas/equipamentos corretos.

0 a 20 pontos

2 - Realizar corretamente a(s) tarefa(s) solicitada(s).

0 a 30 pontos

3 - Identificação de materiais, produtos e ferramentas/equipamentos
utilizados na tarefa.

0 a 30 pontos

4 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) corretos.

0 a 20 pontos

TOTAL DE PONTOS
TOTAL DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO

100 pontos
30 min
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Para o cargo de Encanador:
- Deixar de utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) corretos e realizar corretamente a sinalização do local de
trabalho. Serão descontados 10 pontos
- Deixar de identificar, dando o nome, explicando sua utilização, das peças, materiais e ferramentas de uso em manutenção predial
hidráulica num tempo determinado. Serão descontados 10 pontos
- Deixar de realizar corretamente a tarefa solicitada com relação à hidráulica básica, considerando a utilização correta de
ferramentas e peças. Serão descontados 20 pontos
- Deixar de utilizar as ferramentas corretas para a realização para realização dos serviços que serão realizados. Serão descontados
10 pontos
- Deixar de produzir/preparar material a ser utilizado nos serviços que serão solicitados. Serão descontados 10 pontos
- Deixar de aferir as condições de medidas, nível e prumo do serviço executado. Serão descontados 10 pontos
- Deixar de interpretar o projeto. Proceder à leitura de um projeto hidráulico identificando peça e eventuais erros. Serão
descontados 10 pontos
- Deixar de proceder com higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Serão descontados 10 pontos
- Avaliação do acabamento do serviço solicitado. Serão descontados 10 pontos
Para o cargo de Mecânico:
- Deixar de utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) corretos. Serão descontados 10 pontos
- Deixar de identificar os materiais, produtos, peças e ferramentas/equipamentos utilizadas na tarefa. Serão descontados 10
pontos
- Não ter habilidade da execução da tarefa (não saber onde ficam as peças indicadas na tarefa) Serão descontados 30 pontos
- Deixar de realizar corretamente a tarefa solicitada considerando a utilização correta de ferramentas e peças. Serão descontados
20 pontos
- Deixar de utilizar as ferramentas corretas para a realização para realização dos serviços que serão realizados. Serão descontados
10 pontos
- Deixar de produzir/preparar material a ser utilizado nos serviços que serão solicitados. Serão descontados 10 pontos
- Não manter a limpeza e organização das ferramentas e ou equipamentos. Serão descontados 10 pontos
Para o cargo de Pintor:
- Deixar de identificar os materiais e ferramentas utilizadas na tarefa. Serão descontados 10 pontos
- Deixar de utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) corretos. Serão descontados 10 pontos
- Não ter habilidade da execução da tarefa (preparar a parede e executar a pintura) Serão descontados 30 pontos
- Não manter a limpeza e organização das ferramentas e ou equipamentos. Serão descontados 10 pontos
- Qualidade final do serviço. Serão descontados 40 pontos
b) Para os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas e Motoniveladora e Tratorista:
TAREFAS

PONTUAÇÃO

1- Num espaço determinado realizar manobras
a serem definidas.

0 a 75 pontos

2 - Vistoria de um veículo: o nível do óleo, água,
bateria, combustível, painel de comando, pneus
e demais itens.

0 a 25 pontos

TOTAL DE PONTOS E TEMPO

TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

100 pontos

Para o cargo de Operador de Máquinas:
VISTORIA (Total de 25 pontos):
- Deixar de verificar Óleo do Motor / hidráulico - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Água do Radiador / combustível - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Parte Elétrica - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Mangueiras de água / hidráulica - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Pneus ou esteiras - Serão descontados 3 pontos
- Deixar de verificar Avarias - Serão descontados 2 pontos
MANOBRAS (Total de 75 pontos):
- Soube ler o painel de instrumentos - Serão atribuídos 10 pontos
- Movimentou a máquina para a operação corretamente - Serão atribuídos 20 pontos
- Posicionou corretamente a máquina - Serão atribuídos 10 pontos
- Verificou a área de segurança para a operação - Serão atribuídos 10 pontos
- Manipulou corretamente os comandos - Serão atribuídos 15 pontos
- Estacionou corretamente o veículo e em lugar seguro - Serão atribuídos 10 pontos
Para o cargo de Motoniveladora:
VISTORIA (Total de 25 pontos):
- Deixar de verificar Óleo do Motor / hidráulico - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Água do Radiador / combustível - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Parte Elétrica - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Mangueiras de água / hidráulica - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Pneus ou esteiras - Serão descontados 3 pontos
- Deixar de verificar Avarias - Serão descontados 2 pontos

20 min
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MANOBRAS (Total de 75 pontos):
- Soube ler o painel de instrumentos - Serão atribuídos 5 pontos
- Movimentou a máquina para a operação corretamente - Serão atribuídos 20 pontos
- Posicionou corretamente a lâmina de nivelamento - Serão atribuídos 10 pontos
- Verificou a área de segurança para a operação - Serão atribuídos 10 pontos
- Nivelou corretamente o terreno - Serão atribuídos 15 pontos
- Manipulou corretamente os comandos - Serão atribuídos 10 pontos
- Estacionou corretamente o veículo e em lugar seguro - Serão atribuídos 5 pontos
Para o cargo de Tratorista:
VISTORIA (Total de 25 pontos):
- Deixar de verificar Óleo do Motor / hidráulico - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Água do Radiador / combustível - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Parte Elétrica - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Mangueiras de água / hidráulica - Serão descontados 5 pontos
- Deixar de verificar Pneus ou esteiras - Serão descontados 3 pontos
- Deixar de verificar Avarias - Serão descontados 2 pontos
MANOBRAS (Total de 75 pontos):
- Verificar corretamente o painel de instrumentos - Será atribuído 5 pontos
- Posicionar corretamente a máquina para operação - Serão atribuídos 5 pontos
- Verificar a área de segurança para a operação - Serão atribuídos 5 pontos
- Abrir/ Nivelar corretamente a(s) vala(s) - Serão atribuídos 10 pontos
- Carregar corretamente o caminhão - Serão atribuídos 10 pontos
- Operar a caçamba levantando e arriar corretamente - Serão atribuídos 10 pontos
- Operar a caçamba corretamente em relação ao enchimento e esvaziamento - Serão atribuídos 8 pontos
- Recolher corretamente o braço da máquina - Serão atribuídos 7 pontos
- Manipular corretamente os comandos - Serão atribuídos 5 pontos
- Estacionar corretamente o veículo em lugar seguro - Serão atribuídos 5 pontos
- Manter o motor em funcionamento durante a operação - Será atribuído 5 pontos
Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº 01/2020 do Concurso Público para o Município de Paulicéia.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.
Paulicéia, 5 de março de 2020.
ERMES DA SILVA
Prefeito Municipal de Paulicéia/SP

