PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018
A Prefeitura Municipal de Pedra Bela/SP, por meio da empresa Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa
Ltda., torna pública a RETIFICAÇÃO Nº 01 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2018, conforme segue:
NA TABELA I DO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO
Inclui-se:
Alfabetizado
Emprego
PEDREIRO

Vagas

Vagas
PCD
(*)

Salário
inicial

Carga
horária

01

---

R$ 1.348,18

40 horas
semanais

Requisitos mínimos
exigidos
Ser alfabetizado.

Taxa de
inscrição
R$ 20,00

Onde se lê:
Ensino superior completo
Emprego

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Vagas

Vagas
PCD
(*)

Salário
inicial

Carga
horária

Requisitos mínimos
exigidos

Taxa de
inscrição

01

---

R$ 2.717,78

40 horas
semanais

Ensino superior completo em
Direito.

R$ 40,00

Leia-se:
Ensino superior completo
Emprego

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Vagas

Vagas
PCD
(*)

Salário
inicial

Carga
horária

Requisitos mínimos
exigidos

Taxa de
inscrição

01

---

R$ 2.717,78

40 horas
semanais

Ensino superior completo em
qualquer área.

R$ 40,00

NO CAPÍTULO 5. DAS PROVAS
Na tabela de “Alfabetizado” do item 5.1, leia-se como segue e não como constou:
Alfabetizado
Formas de
Avaliação

Emprego
Ajudante Geral
Auxiliar de Serviços
Coletor de Lixo
Pajem
Trabalhador Braçal
Vigia
Merendeira
Pedreiro

Quantidade de questões
CB

Quantidade de questões
CE

Objetiva

15 Língua Portuguesa
15 Matemática

----

Objetiva + Prática

15 Língua Portuguesa
15 Matemática

----

NO CAPITULO 6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
Leia-se como segue e não como constou:
6.1.1. As provas serão aplicadas conforme a tabela que segue:
DATA DE
APLICAÇÃO DE
PROVAS

PERÍODO DE
APLICAÇÃO DE
PROVAS

15/12/2018
(SÁBADO)

A

EMPREGOS
Professor I - Infantil
Professor II - Fundamental 1º ao 5º ano
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DATA DE
APLICAÇÃO DE
PROVAS

PERÍODO DE
APLICAÇÃO DE
PROVAS

16/12/2018
(DOMINGO)

16/12/2018
(DOMINGO)

EMPREGOS

B

Agente de Fiscalização de Posturas
Ajudante Geral
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços
Coletor de Lixo
Eletricista
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Monitor de Alunos
Motorista
Oficial Administrativo
Pedreiro
Psicólogo
Técnico em Enfermagem
Terapeuta Ocupacional
Vigia

C

Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas)
Assistente Social
Contador
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Mecânico
Merendeira
Nutricionista
Operador de Máquinas
Pajem
Procurador Jurídico
Técnico em Informática
Técnico em Radiologia
Trabalhador Braçal

NO CAPÍTULO 9. DA PROVA PRÁTICA
Leia-se como segue e não como constou:
9.1. A Prova Prática (PP) será aplicada para os empregos de Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas e Pedreiro, na cidade
de Pedra Bela/SP, em data, local e horário a serem comunicados através do edital de convocação para a prova prática, que será
publicado no Diário Oficial do Município de Pedra Bela. Também poderão ser feitas consultas através da internet nos endereços
eletrônicos www.aplicativaassessoria.net e www.pedrabela.sp.gov.br.
Leia-se como segue e não como constou:
9.3. Para a realização da Prova Prática somente serão convocados os candidatos habilitados e com as maiores e primeiras
pontuações da Prova Objetiva, observando a ordem de classificação de acordo com quantidade abaixo especificada, acrescidos dos
candidatos empatados com a mesma pontuação do último candidato na quantidade abaixo. Serão convocados, ainda, os candidatos
com deficiência inscritos na forma do Capítulo 4 e habilitados na forma do Capítulo 7 deste Edital, com as maiores e primeiras
pontuações da Prova Objetiva em sua lista específica, observando a ordem de classificação de acordo com quantidade abaixo
especificada, acrescidos dos candidatos com deficiência empatados com a mesma pontuação do último candidato na quantidade
abaixo:
Emprego

C N H - Carteira Nacional de
Habilitação

Nº. de candidatos
convocados

Merendeira

---

30

Nº. de candidatos
com deficiência
convocados
02

Motorista

Categoria D ou superior

30

02

Operador de Máquinas

Categoria C ou superior

20

01

Pedreiro

---

20

01

Na tabela do item 9.12, inclui-se:
d) Para os candidatos ao emprego de Pedreiro:
TAREFA
1 - Utilizar as ferramentas corretas para a realização para realização dos serviços que serão
realizados.
2 - Produzir/preparar material a ser utilizado nos serviços que serão solicitados.

PONTUAÇÃO
0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
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TAREFA

PONTUAÇÃO

3 - Aferir as condições de medidas, nível e prumo do serviço executado.

0 a 30 pontos

4 - Interpretação do projeto.

0 a 10 pontos

5 - Avaliação do acabamento do serviço solicitado.

0 a 20 pontos

6 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) corretos e realizar corretamente a
sinalização do local de trabalho.

0 a 20 pontos

TOTAL DE PONTOS

100 pontos

NO CAPÍTULO 12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
Leia-se como segue e não como constou:
12.1. A nota final de cada candidato será IGUAL:
a) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na avaliação dos títulos para os empregos de Professor
I – Infantil e Professor II - Fundamental 1º ao 5º ano;
b) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na prova prática para os empregos de Merendeira,
Motorista, Operador de Máquinas e Pedreiro;
c) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na prova dissertativa para o emprego de Procurador
Jurídico;
d) ao total de pontos obtidos na prova objetiva para os demais empregos.

NO ANEXO I – ATRIBUIÇÕES
Inclui-se:
PEDREIRO
Verifica as características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, para selecionar o material e
estabelecer as operações a executar, ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será
colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em questão, mistura areia, cimento e água,
dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e
tijolos, assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, para
levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção, constrói base de concreto e/ou outro material,
baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins, executa
serviços de acabamento em geral, tais como pintura, colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos
e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos, executa trabalhos
de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras
peças, chumbando as bases danificadas, para reconstituir essas estruturas, reboca as estruturas construídas, empregando
argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de
revestimentos, executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
No “NÍVEL ALFABETIZADO”, leia-se como segue e não como constou:
PARA OS EMPREGOS DE AJUDANTE GERAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS, COLETOR DE LIXO, MERENDEIRA, PAJEM,
PEDREIRO, TRABALHADOR BRAÇAL E VIGIA
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de diversos tipos de textos (literários e não literários). Significado das palavras. Sinônimos e antônimos. Ortografia.
Ordem alfabética. Divisão silábica. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de medidas: tempo,
comprimento e quantidade. Sistema monetário brasileiro. Problemas envolvendo as quatro operações.

Pedra Bela, 16 de novembro de 2018.
ÁLVARO JESIEL DE LIMA
Prefeito Municipal de Pedra Bela /SP

