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PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE MANFRINÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO N°001/2013 

Edital N° 02.01.2013 

Em cumprimento às determinações do Senhor Claudio Gubertt — Prefeito do Município de Manfrinópolis 
— Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição 
Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pelo Decreto n° 0720/2013 de 15/10/2013, resolve, tornar público 
a retificação do Edital n°01.01/2013. 

1 — Acrescenta-se o cargo abaixo relacionado no Concurso Público n°001/2013. 

Cargo Vagas Remuneração 
Carga 

Horária 
semanal 

Escolaridade 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 01 986,14 40 
Ensino fundamental incompleto e CNH 

 categoria C ou superior 

2 — Acrescenta-se o conteúdo programático específico da prova escrita do cargo Operador de Máquinas Pesadas no A-
nexo Ido Edital n°01.01/2013: 
Operador de Máquinas Pesadas: 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de máqui-
nas. Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e transmis-
são. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. Ferramentas de mecânico: conhecimento e aplicação. 
Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, normas gerais de circulação e conduta, habilitação. Sinaliza-
ção de trânsito. Direção defensiva e preventiva. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a 
acidentes de trânsito. 

ONDE SE LÊ: 
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PUBLICO  
O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
b) Segunda etapa: Prova de títulos de caráter apenas classificatório, para o cargo de Professor com habilitação em 
magistério e Professor de Educação Física. 

LEIA-SE: 
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO  
O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
b) Segunda etapa: Prova de títulos de caráter apenas classificatório, para o cargo de Professor com habilitação em 
magistério e Professor de Educação Física. Prova de Aptidão Prática de caráter classificatório e eliminatório, para o 
cargo de Operador de Máquina Pesada. 

3 — Acrescenta-se o item 5.5 no Edital n° 01.01/2013: 

5.5 — DA PROVA DE APTIDÃO PRÁTICA 
5.5.1 — A prova de aptidão prática será aplicada ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas e será realizada 

no dia 26 de janeiro de 2014, no período da tarde, devendo o candidato comparecer em frente a Prefei-
tura Municipal de Manfrinópolis às 13 horas, para o deslocamento ao local da prova. 

5.5.2 - 	Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas, serão avaliados operando Pá-carregadeira, 
Motoniveladora e Reli, , esc,i', tdeira, podendo o candidato optar por duas destas máquinas. Os critérios 
para a avaliação da prova prática serão os seguintes: 
a) Verificação das condições da máquina; 
b) Verificação e utilização dos itens e procedimentos de segurança; 
c) Partida e parada; 
d) Uso correto dos instrumentos de manuseio; e 
e) Obediência às situações do trajeto. 

5.5.3 - 	A prova prática será valorada da seguinte forma: o candidato inicia a prova com 100 pontos, sendo-lhe 
subtraído o somatório de pontos perdidos relativos ás faltas cometidas durante a realização da prova, 
sendo sua pontuação final calculada de acordo com a fórmula abaixo: 
Pontuação da Prova Prática = (100- I PP), sendo "I PP" = somatória dos pontos perdidos. 
A gravidade das faltas serão definidas conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro e serão va-
loradas da seguinte forma: 
a) Colocação em vaga (baliza) - Eliminatório; 
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b) Faltas Gravíssimas: 30 pontos negativos; 
c) Faltas Graves: 20 pontos negativos; 
d) Faltas Médias: 10 pontos negativos, e; 
e) Faltas Leves: 05 pontos negativos. 

5.5.4- 	As provas práticas consistirá na operação de máquinas específica para o cargo em que está concorren- 
do, na presença de examinadores, em tarefa a ser determinada no momento da prova, através de plani-
lha previamente elaborada pelo Instituto Saber, na qual, constarão além das questões, o grau da infra-
ção cometida. 

ONDE SE LÊ: 
6- DO RESULTADO FINAL 
6.1 — Os candidatos que somente prestarão a prova escrita, serão classificados em ordem decrescente, de acordo com 

a média final obtida. 
6.2 — 	Os candidatos que prestarão prova escrita e prova de títulos serão classificados em ordem decrescente, de acor- 

do com a média final, resultante da soma algébrica obtida pela soma da nota da prova escrita com a nota da pro-
va de títulos. 

6.3 — Serão considerados classificados, os candidatos com Média de Classificação Final igual ou superior a 50 (cin-
quenta) pontos. 

6.4 — Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência, na ordem de 
posicionamento: 

a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso, de acordo com o pre-
visto no parágrafo único do artigo 27 da Lei n° 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Legislação; 
d) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
e) Candidato mais idoso. 

LEIA-SE: 
6- DO RESULTADO FINAL 
6.1 — Os candidatos que somente prestarão a prova escrita, serão classificados em ordem decrescente, de acordo com 

a média final obtida. 
6.2 — 	Os candidatos que prestarão prova escrita e prova de títulos serão classificados em ordem decrescente, de acor- 

do com a média final, resultante da soma algébrica obtida pela soma da nota da prova escrita com a nota da pro-
va de títulos. 

6.3 — Os candidatos que prestarão prova escrita e prova prática serão classificados em ordem decrescente, de acordo 
com a média aritmética ponderada, obtida entre a prova escrita e a prova prática, mediante a seguinte fórmula: 

(nota da prova escrita) x 0,4 + (nota da prova de aptidão prática) x 0,6 = Média de Classific. 
6.4 — Serão considerados classificados, os candidatos com Média de Classificação Final igual ou superior a 50 (cin-

quenta) pontos. 
6.5 — Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência, na ordem de 

posicionamento: 
a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso, de acordo com o pre-
visto no parágrafo único do artigo 27 da Lei n° 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Legislação; 
d) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
e) Candidato mais idoso. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Município de Manfrinópolis, Estado o de 2013. 
PUBLICADO NO 
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