PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Edital Nº 06/2019 - retificação
O Prefeito do Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em
conjunto com a Comissão Organizadora de Concurso Público, constituído pela Portaria nº 100/2019,
resolve, em atendimento a Recomendação Administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
através da Demanda nº 180715, TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital nº 01/2019.

ONDE SE LÊ:

5.2 - Segunda etapa:
Prova prática de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Motorista e Operador de
Máquinas.
7 – DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS DE APTIDÃO PRÁTICA
7.1 – Da Prova de Aptidão Prática
7.1.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Motorista e Operador de Máquina Rodoviária, em data
descrita no ANEXO I, em horário e local a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita.
7.1.7 - Para o cargo de Mecânico a prova prática consistirá no desenvolvimento de atividades práticas, na
presença de examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários aos profissionais no exercício do
cargo, onde serão avaliados os seguintes itens:
a) Organização do trabalho; 10,00 pontos.
b) Uso correto de instrumentos e equipamentos; 20,00 pontos.
c) Habilidade e destreza no desenvolvimento das tarefas; 30,00 pontos
d) Conhecimento prático sobre as atividades desenvolvidas. 40,00 pontos.

LEIA-SE:

5.2 - Segunda etapa:
Prova prática de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Mecânico, Motorista e Operador
de Máquinas.
7 – DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS DE APTIDÃO PRÁTICA
7.1 – Da Prova de Aptidão Prática
7.1.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Mecânico, Motorista e Operador de Máquina
Rodoviária, em data descrita no ANEXO I, em horário e local a ser publicado no edital de divulgação das
notas da prova escrita.
7.1.7 - Para o cargo de Mecânico a prova prática consistirá no desenvolvimento de atividades práticas, na
presença de examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários aos profissionais no exercício do
cargo, onde serão avaliados os seguintes itens:
a) Organização do trabalho; 10,00 pontos.
b) Uso correto de instrumentos e equipamentos; 20,00 pontos.
c) Habilidade e destreza no desenvolvimento das tarefas; 30,00 pontos
d) Conhecimento prático sobre as atividades desenvolvidas. 40,00 pontos.
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7.1.7.1 - Para o cargo de Mecânico, serão aplicadas atividades inerentes aos cargos, por profissional
qualificado, que informará no momento da prova prática para o candidato a atividade que ele deverá
executar, trazendo assim isonomia no processo.
7.1.7.1.1 - Atividades que poderão ser solicitadas pela Banca Examinadora:
I. Desenvolver serviços de reparo e Mecânica, tais como diagnosticar, reparar e trocar peças e veículos.
II. Elaborar planos de manutenção, realizando manutenção em motores, sistemas e partes de veículos
automotores;
III. Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos;
IV. Inspecionar, reparar, ajustar, montar, desmontar, socorrer todos os veículos à álcool, gasolina ou
GNV,inclusive com injeção eletrônica;
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, em 17 de setembro de 2019.

LEOMAR ROHDEN
Prefeito Municipal

AGEU JUAREZ FIDLER
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público
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