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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 
 

Altera datas de realização do Concurso 

Público 01/2016, alterara a empresa 

contratada para realização do processo 

remanescente do referido processo no 

Município de Alto Bela Vista/SC. 

 

O MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, inscrito no CNPJ nº 01.614.374/0001-60, 

com sede administrativa na Rua do Comércio, 1.015, Centro, Alto Bela Vista, SC, CEP 

89730-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. CATIA 

TESSMANN REICHERT, no uso de suas atribuições legais, torna público o Primeiro 

Adendo ao Edital de Processo Seletivo 01/2016: 

 

1. Retifica Itens do Edital do Concurso Público n.º 01/2016, em especial o cronograma 

de execução do anexo III do Edital, como segue: 

Data Prevista Ato 

13 a 16.05.2016 Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de inscrição 

18.05.2016 Homologação da lista de inscritos 

05.06.2016 a partir das 

8h30min 
Realização da Prova Escrita 

05.06.2016 a partir das 

9h30min 
Realização da Prova Prática  

05.06.2016, a partir 

das 19h 
Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de prova 

6 e 7.06.2016 
Prazo para recurso da formulação das questões e da discordância 

com o gabarito da prova escrita objetiva 

13.05.2016 
Publicação dos gabaritos definitivos, notas das provas práticas, nota 

final e da lista de classificados. 

14 e 15.06.2016 Prazo de recurso lista de classificados 

17.06.2016 Homologação do resultado final, com eventuais recursos julgados. 

2. Retifica Itens do Edital do Concurso Público n.º 01/2016, em especial os itens da 

prova prática do Anexo VIII, que passa a vigorar nos termos no Anexo I deste 

termo. 

3. Fica alterada a partir desta publicação a empresa contratada para realização dos 

processos remanescentes do Concurso Público 01.2016, passando a vigorar a 

seguinte redação: 
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2.1. O MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, inscrito no CNPJ sob nº 
01.614.374/0001-60, com sede administrativa na Rua do Comércio, 1.015, 
Centro, Alto Bela Vista, SC, CEP 89730-000, neste ato representado pela 
Prefeita Municipal, Sra. CATIA TESSMANN REICHERT, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 99, XII, da Lei Orgânica do Município e 
de acordo com o disposto no art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 14, de 
10 de janeiro de 2005 e suas alterações, estabelece normas e torna pública a 
realização de Concurso Público de Prova Escrita e Prática,  em caráter 
permanente no Município de Alto Bela Vista/SC que se regerá pelas normas 
fixadas neste Edital e demais disposições da legislação vigente.  

2.2. O Concurso Público de que trata este Edital será realizado sob a 
responsabilidade da empresa ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA 
EIRELI – EPP (ASSCON-PP), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida no 
Município de Concórdia, SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.688.208/0001-48. 

2.3. Onde se lê no edital “Nubes Tecnologia e Serviços Ltda” agora se lê 
Assessoria e Consultoria Pública e Privada Eireli – EPP, onde se lê 
“www.nubesconcursos.com.br“ agora se lê www.assconpp.com.br. 

4. Em decorrência da alteração da data da prova escrita e prova pratica do Concurso 

Público Nº 01/2016, os candidatos desistentes ou desinteressados na participação 

do evento poderão pleitear a devolução do valor da sua inscrição, até o dia 

previsto para a homologação final das inscrições.  

 

5. Para solicitar o ressarcimento da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o 

formulário de pedido de restituição (Anexo II), de forma completa, remetendo até 

o prazo previsto no item anterior para o e-mail: contato@assconpp.com.br ou no 

mesmo prazo, entregar o formulário no setor de protocolos do Município de Alto 

Bela Vista. 

 

6. O reembolso do valor da taxa de inscrição dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis da 

homologação final dos inscritos, na conta indicada pelo candidato no seu pedido 

de restituição.  

 

7. Fica estabelecido como meio de suporte técnico ao evento, o e-mail: 

contato@assconpp.com.br, sendo os demais meios de protocolo de requerimentos e 

recursos, aqueles previstos no Edital original.  

 

8. Os demais itens do Edital seguem inalterados. 
 

Alto Bela Vista, SC, 13 de maio de 2016. 

 
 

CATIA TESSMANN REICHERT 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________________ 

N° de Inscrição: ____________________________________________________________________ 

Equipamento: _____________________________________________________________________ 

1. Caso o candidato ultrapasse o tempo máximo destinado para a realização do teste será 

desclassificado. 

 2. A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente 

pelo candidato, previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a avaliação através de 

planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo de 30 (trinta) 

minutos para a execução de todas as tarefas estipuladas para a prova, independentemente do 

número de máquinas. 

 3. Para a prova prática será atribuída nota de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), e será avaliado de 

acordo com as normas, sendo que o candidato que não obtiver nota igual ou superior a 5,00 

(cinco) na prova prática estará desclassificado do certame. 

4. Durante a realização da prova prática é proibido fumar, usar equipamento de som. Os 

alimentos deverão estar em embalagem transparente e água sem rótulo. 

 5. Antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará um teste, in loco, dos 

conhecimentos e do domínio prático operacional do candidato, relativamente ao veículo, 

máquina/equipamento que irá realizar a prova. Caso o candidato demonstre conhecimento 

insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será 

impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado do 

Concurso Público. 

 6. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro 

das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento das 

máquinas/equipamentos utilizados, que poderão ser: trator agrícola e/ou colheitadeira. 

 7. Fatores a serem avaliados: 

I. verificação do equipamento/máquina/veículo (pneus, água, óleo, bateria); 

II. habilidades ao operar o equipamento/máquina/veículo em segurança, sensibilidade 

os comandos fim de curso; 

III. aproveitamento do Equipamento/máquina/veículo; 

IV. produtividade; 

V. técnica/Aptidão/Eficiência (Bloqueio de tração do equipamento) 

 8. Os candidatos serão avaliados no exame de direção/operação veicular/máquina em função 

da pontuação negativa por faltas, erros, ou procedimentos inadequados, cometidos durante 

todas as etapas do exame, sendo que a pontuação terá a escala negativa, atribuindo-se a 

seguinte pontuação: 

I. uma falta eliminatória: reprovação; 

II. uma falta grave: 2 (dois) pontos negativos; 

III. uma falta média: 1 (um) ponto negativo; 

IV. uma falta leve: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto negativo; 
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Faltas Eliminatórias: 

Descrição SIM NÃO 

a) Avançou sobre o meio-fio   

b) Provocou acidente durante a realização do exame   

c) Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima   

Faltas Graves: 

Descrição SIM NÃO 

a)  
Não sinalizou com antecedência a manobra pretendida ou a sinalizou 

incorretamente 
  

b)  
Não usou devidamente o cinto de segurança e EPIs – Equipamento de 

Proteção Individual 
  

c)  Perdeu o controle da direção do veículo/máquina em movimento   

d)  Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza grave   

Faltas Médias: 

Descrição SIM NÃO 

a)  
Executou o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de 

mão inteiramente livre 
  

b)  
Trafegou em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da 

circulação, do veículo e do clima 
  

c)  
Interrompeu o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da 

prova. 
  

d)  Fez conversão incorretamente   

e)  Colocou o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias   

f)  Usou o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens   

g)  Cometeu qualquer outra infração de trânsito de natureza média   

Faltas Leves: 

Descrição SIM NÃO 

a) Provocou movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado   

b) Ajustou incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor   

c) Não ajustou devidamente os espelhos retrovisores   

d) 
Apoiou o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em 

movimento 
  

e) Utilizou ou Interpretou incorretamente os instrumentos do painel do veículo   

f) Deu partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada   

g) Tentou movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro   

h) Cometeu qualquer outra infração de natureza leve   

NOTA FINAL GERAL:  
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Observações e opinião do técnico responsável pela avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Bela Vista, SC, ______/______/2016. 

Assinatura do candidato: 

Assinatura do fiscal: 

9. A nota final da prova prática será obtida pela média aritmética das notas atribuídas ao 

candidato, (pontuadas pela aplicação dos quesitos descritos no item anterior, subtraídas as 

notas com escala negativa pelas faltas, erros ou procedimentos inadequados cometidos). 

 

10. Critério de pontuação/avaliação 

PROVA PRÁTICA CARGO OPERADOR DE MÁQUINAS  

Prova usando Trator  

10.1. Primeiramente serão avaliados itens básicos da máquina e de segurança. Após o 

candidato deverá deslocar um trator, engatar uma carroça e manobrar a área demarcada 

pelo professor avaliador, no tempo de 5 minutos. Após o candidato deverá deslocar um 

trator, engatar um arado e lavrar a área demarcada pelo professor avaliador, no tempo 

de 15 minutos. Cada teste prático vale 5 pontos, sendo que o candidato deve ter 

alcançado 50% em cada atividade da prova prática, para realizar a outra etapa da prova 

prática e lograr aprovação.  

ATIVIDADE COM TRATOR Bom (1,0) Regular (0,5) Ruim (Zero) 

Avaliação dos itens da máquina e 

segurança 

   

Trator: destreza com a máquina    

Trator: atenção no procedimento    

Trator: qualidade do produto final     

Trator: Tempo    

TOTAL    

(        ) APROVADO         (       ) REPROVADO 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE RESTITUIÇÃO 

 
ANEXO I  

FORMULÁRIO DE RESTITUIÇÃO 
 

À 
Comissão do Processo Seletivo n.º 01/2016 
ALTO BELA VISTA/SC 
 
Nome do Candidato:__________________________________________________________. 
 
Nº do CPF:____________________ Nº da Inscrição: _______________. 
 
Cargo: _____________________________________________________________________. 
  
Tipo de Recurso: 

 Solicitação de Devolução de taxa de inscrição 

 
Fundamentação e Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do Candidato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Data:____/____/____. 
 

_________________________________________ 
(assinatura do candidato) 

 

 


