(*) 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
O Prefeito de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, Sr. CLAUDIO JUNIOR
WESCHENFELDER, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal 1.048/91 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Município) e Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal 2002/2009 e
suas atualizações, TORNA PÚBLICO aos interessados, que o Edital de Concurso Público n°
001/2019 sofre alteração no que pertine a inclusão do cargo de Mecânico, a saber:

INCLUSÃO:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos
que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente Edital, de acordo com
o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:
Nº
Carga
Tipo de
Cargo/ Função
Vencimento
Habilitação
Vagas
Horária
Prova
Séries Iniciais do Ensino
Objetiva
Mecânico
CR*
R$ 2.358,78 40h/s
Fundamental.
e Prática

INCLUSÃO:
ANEXO II
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - NÍVEL FUNDAMENTAL
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
MECÂNICO:
Sistemas de freios. Sistemas de direção e suspensão. Caixa de Câmbio. Embreagem. Sistema de
aquecimento, combustão, eletricidade. Conhecimento e utilização adequada das ferramentas;
Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos e lubrificantes; Motor; Transmissão;
Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e
parafusos; Conhecimentos básicos da função. Código de Trânsito Brasileiro. Lei Orgânica do
Município. Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que devemos ter com o meio ambiente.
Preservação ambiental. Educação ambiental. Aquecimento global. Atmosfera. Poluição.
Comportamento no ambiente de trabalho. Noções básicas de mecânica de veículos e máquinas.
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Funcionamento dos principais componentes de um motor à combustão. Montagem e desmontagem
das principais peças que compõem um motor à combustão. Parte elétrica de veículos. Sistema de
suspensão e frenagem de veículos leves e pesados. Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção.

INCLUSÃO:
ANEXO III
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
MECÂNICO:
 Identificar defeitos mecânicos e orientar os reparos necessários;
 Orientar e treinar mecânicos auxiliares quanto a técnica e processos de trabalhos que
necessitam de maior aperfeiçoamento;
 Executar trabalhos de rotinas, relacionados à montagem, reparo e ajustamento e motores à
combustão de baixa e alta compressão, movidos à gasolina, óleo diesel ou outros conjuntos
mecânicos de automóveis, caminhões, tratores, pás-carregadeiras e outros.
 Desmontar, reparar, montar e ajustar cubos de roda, carburador, manga de eixo de
transmissão, bomba d` água, de gasolina, caixa de mudança, freio, rolamentos, embreagem,
retentor, radiador, válvula diferencial, distribuição, direção, engrenagem, amortecedor,
magnetos, manetos, bielas e pistões.
 Desmontar, reparar e montar distribuidores;
 Desmontar, reparar, montar, justar, retificar e localizar defeitos ocasionais em motores a
combustível;
 Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina, retificar
cilindros, eixos, válvulas, relevos, comandos de válvula e buchas.
 Trocar óleo dos veículos, lavagem e lubrificação de máquinas;
 Executar a retirada de vazamento de óleo, trova e recuperação de peças danificadas, etc.;
 Executar serviços de emergência no sistema elétrico dos veículos, tais como: troca de chave,
relés, instalações de faróis, recuperação de chicotes danificados por curto circuitos.
 Executar serviços de lubrificação, lavagem dos equipamentos, troca de óleo e limpeza de freios;
 Executar demais serviços que exijam uma oficina mecânica de manutenção, menos retifica de
motores e outros que exijam mão de obra mais especializadas;
 Executar outras tarefas afins.
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ONDE SE LÊ:
6.3. DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA (Modalidade B) – Serão aplicadas provas de
Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos de
Condutor de Veículos (CNH Categoria AD ou AE) e Operador de Máquinas e Equipamentos
(CNH Categoria C, D ou E), conforme tabela abaixo:
Total de
Nota mínima do
Nº de
Provas
Peso Pontos por conjunto provas
Questões
Disciplina
1, 2 e 3.
1► Conhecimentos Específicos
20
0,10
2,00
1,00
2► Língua Portuguesa
10
0,07
0,70
3► Conhecimentos Gerais
05
0,06
0,30
TOTAL
35
3,00
-

PASSA-SE A LER:
6.3. DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA (Modalidade B) – Serão aplicadas provas de
Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos de
Mecânico, Condutor de Veículos (CNH Categoria AD ou AE) e Operador de Máquinas e
Equipamentos (CNH Categoria C, D ou E), conforme tabela abaixo:
Total de
Nota mínima do
Nº de
Provas
Peso Pontos por conjunto provas
Questões
Disciplina
1, 2 e 3.
1► Conhecimentos Específicos
20
0,10
2,00
1,00
2► Língua Portuguesa
10
0,07
0,70
3► Conhecimentos Gerais
05
0,06
0,30
TOTAL
35
3,00
-

ONDE SE LÊ:
6.3.2. Da Prova Prática:
6.3.2.1. Será aplicada Prova Prática para os cargos de Condutor de Veículos (CNH Categoria AD
ou AE) e Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C, D ou E), conforme tabela
abaixo:
Prova Prática
Total de Pontos (Nota) Nota Mínima da Prova Prática
Prova Prática
7,00
3,00
TOTAL
7,00
3,00
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PASSA-SE A LER:
6.3.2. Da Prova Prática:
6.3.2.1. Será aplicada Prova Prática para os cargos de Mecânico, Condutor de Veículos (CNH
Categoria AD ou AE) e Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C, D ou E),
conforme tabela abaixo:
Prova Prática
Total de Pontos (Nota) Nota Mínima da Prova Prática
Prova Prática
7,00
3,00
TOTAL
7,00
3,00

ONDE SE LÊ:
6.8. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:
(...)
6.8.3. Na prova prática, para as funções de Condutor de Veículos (CNH Categoria AD ou AE) e
Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C, D ou E) o candidato será avaliado em
10 (dez) itens, tendo como critérios seu desempenho na condução da máquina ou veículo, sendo
avaliados: habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos obrigatórios), postura,
sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de
ultrapassagem), manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do
freio (freio motor), retrovisor, direção defensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos
utilizados são: Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom (0,60 pontos); Bom (0,50 pontos); Satisfatório (0,40
pontos), Regular (0,30 ponto) e Péssimo (0,00 ponto).
(...)
6.8.5. Para a realização da Prova Prática o candidato deve apresentar, obrigatoriamente, a
Carteira Nacional de Habilitação para os cargos de Condutor de Veículos (CNH Categoria AD ou
AE) e Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C, D ou E).

PASSA-SE A LER:
6.8. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:
(...)
6.8.3. Na prova prática, será avaliado:
a) Para as funções de Condutor de Veículos (CNH Categoria AD ou AE) e Operador de
Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C, D ou E), o candidato será avaliado em 10 (dez)
itens, tendo como critérios seu desempenho na condução da máquina ou veículo, sendo avaliados:
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habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos obrigatórios), postura, sinalização
(regras de trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de ultrapassagem),
manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio
motor), retrovisor, direção defensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos utilizados são:
Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom (0,60 pontos); Bom (0,50 pontos); Satisfatório (0,40 pontos),
Regular (0,30 ponto) e Péssimo (0,00 ponto).
b) Para a função de Mecânico, o candidato será avaliado em 10 (dez) itens, tendo como critérios:
seu desempenho na prática de Sistemas de Freios; Sistemas de direção e suspensão; Caixa de
Câmbio; Embreagem; Sistema de aquecimento, combustão, eletricidade. Conhecimento e utilização
adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos e lubrificantes;
Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas utilizadas para
as peças, roscas e parafusos; Conhecimentos básicos da função. Legislação de Trânsito. Os
conceitos utilizados são: Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom (0,60 pontos); Bom (0,50 pontos);
Satisfatório (0,40 pontos), Regular (0,30 ponto) e Péssimo (0,00 ponto).
(...)
6.8.5. Para a realização da Prova Prática o candidato deve apresentar, obrigatoriamente:
a) Para o cargo de Condutor de Veículos: CNH Categoria AD ou AE;
b) Para o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos: CNH Categoria C, D ou E.
c) Para o cargo de Mecânico: Documento de identificação original (com fotografia), conforme
o item 6.4.3.

ONDE SE LÊ:
8. DO EMPATE NA NOTA FINAL
(...)
8.1.2. Maior nota na Prova Prática (Operador Máquinas e Equipamentos e Condutor de Veículos);

PASSA-SE A LER:
8. DO EMPATE NA NOTA FINAL
(...)
8.1.2. Maior nota na Prova Prática (Mecânico, Operador Máquinas e Equipamentos e Condutor de
Veículos);
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As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas.

Guarujá do Sul – SC, 30 de agosto de 2019.

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER
Prefeito Municipal
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