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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS 

EDITAL N.º 005/2011 – SMA 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto na Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal n.º 12/2001, na Lei Municipal n.º 14/2001, na Lei 
Municipal n.º 490/2009, na Lei Municipal n.º 608/2010, e ainda, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição 
Federal, 

 
T O R N A   P Ú B L I C O 

 
que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS ESPECÍFICAS, destinado ao 
provimento de Cargos do Município de Quatro Barras no REGIME ESTATUTÁRIO, para o Grupo Ocupacional 
TÉCNICO, para o Grupo Ocupacional ADMINISTRATIVO GERAL, para o Grupo Ocupacional OPERACIONAL e 
para o Grupo Ocupacional OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO, que se regerá de acordo com as instruções especiais 
que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 
 

TÍTULO I 

 
1.             DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 
 

1.1 GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO: 
 

CARGO N.º DE VAGAS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

(horas semanais) 

REMUNERAÇÃO 
BÁSICA 

R$ 

TOPÓGRAFO  1 40 horas 1.198,75 
 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO GERAL: 
 

CARGO N.º DE VAGAS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

(horas semanais) 

REMUNERAÇÃO 
BÁSICA 

R$ 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15 40 horas 799,17 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 40 horas 669,30 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 1 40 horas 799,17 

FISCAL DE TRIBUTOS 1 40 horas 799,17 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE 1 40 horas 799,17 

SECRETÁRIA 1 40 horas 998,95 
 

1.3 GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL: 
 

CARGO N.º DE VAGAS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

(horas semanais) 

REMUNERAÇÃO BÁSICA 

R$ 

ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE 

R$ 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8 40 horas 577,21 – 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 1 40 horas 719,26 163,50 

MECÂNICO 1 40 horas 719,26 – 

MOTORISTA – CNH D ou E 5 40 horas 719,26 – 

OPERADOR DE MÁQUINAS 3 40 horas 899,06 – 

OPERÁRIO 8 40 horas 577,21 – 

PEDREIRO 2 40 horas 602,65 – 
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1.4 GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO: 
 

CARGO N.º DE VAGAS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

(horas semanais) 

REMUNERAÇÃO 
BÁSICA 

R$ 

MERENDEIRA 8 40 horas 577,21 

ZELADORA 15 40 horas 577,21 

 
1.5 Além das vagas ofertadas no Edital será formado um cadastro de reserva, que se destina ao provimento das 

vagas que surgirem no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, que é de dois anos, prorrogável 
por igual período, de acordo com as necessidades e interesses da Administração do Município de Quatro 
Barras, a contar da data de publicação da homologação do Concurso Público. 

 

TÍTULO II 

 
2.        DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 
 
2.1 OS PROFISSIONAIS DEVERÃO: 
 
• Cumprir as normas emanadas pela Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura do Município de Quatro 

Barras e as da respectiva Secretaria em que será lotado. 
 

2.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO: 

• TOPÓGRAFO: 

Compete ao Topógrafo fazer levantamentos planimétricos e planialtimétricos, com os respectivos registro e 
cálculos; executar nivelamentos geométricos e transporte de cotas: executar desenhos de plantas baixas e de perfis; 
auxiliar no desenvolvimento de projetos de obras do Município. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO GERAL: 

• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 

Compete ao Assistente Administrativo participar da elaboração e execução de procedimentos administrativos 
inerentes ao setor de atuação; orientar e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais 
assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e 
prestando informações, quando necessário; elaborar relatórios de atividades com base em informações de arquivos, 
fichários e outros; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar cartas, ofícios, circulares, memorandos, tabelas, 
gráficos, instruções, normas e outros; atualizar e controlar fichários e arquivos de correspondências e documentos; 
receber, ordenar, protocolar e distribuir documentos, correspondências e encomendas, controlando sua 
movimentação e encaminhando ao setor destinado; requisitar material de escritório, guardando-o e distribuindo-o aos 
diversos setores; efetuar cálculos, utilizando máquinas, tabelas e outros meios auxiliares; atender chamadas 
telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou fornecer informações; recepcionar pessoas que se dirijam ao 
setor, prestando-lhes todas as informações e serviços necessários e inerentes ao setor; operar sistemas 
administrativos e técnicos em microcomputador, tais como processadores de texto, planilhas eletrônicas e outros 
aplicativos de uso corrente no setor; operar fax, e-mails, impressoras, transmitindo, recebendo, distribuindo e 
arquivando mensagens e documentos; auxiliar nos processos licitatórios de bens e serviços; colaborar em 
levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas. Efetuar 
demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

Compete ao Auxiliar Administrativo participar da elaboração e execução de procedimentos administrativos 
inerentes ao setor de atuação; orientar e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais 
assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e 
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prestando informações, quando necessário; elaborar relatórios de atividades com base em informações de arquivos, 
fichários e outros; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar cartas, ofícios, circulares, memorandos, tabelas, 
gráficos, instruções, normas e outros; atualizar e controlar fichários e arquivos de correspondências e documentos; 
receber, ordenar, protocolar e distribuir documentos, correspondências e encomendas, controlando sua 
movimentação e encaminhando ao setor destinado; requisitar material de escritório, guardando-o e distribuindo-o aos 
diversos setores; efetuar cálculos, utilizando máquinas, tabelas e outros meios auxiliares; atender chamadas 
telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou fornecer informações; recepcionar pessoas que se dirijam ao 
setor, prestando-lhes todas as informações e serviços necessários e inerentes ao setor; operar sistemas 
administrativos e técnicos em microcomputador, tais como processadores de texto, planilhas eletrônicas e outros 
aplicativos de uso corrente no setor; operar fax, e-mails, impressoras, transmitindo, recebendo, distribuindo e 
arquivando mensagens e documentos. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: 

Compete ao Fiscal de Obras e Posturas efetuar vistorias em obras e edificações conduzidas, a partir de roteiro de 
visitas estabelecido, anotando os dados de processo de alvará de construção, verificando se a obra foi executada 
conforme projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras; informar processo de alvará quanto aos dados 
obtidos nas vistorias “in loco”, apontando as irregularidades encontradas; lavrar autos de infração, registrando em 
livro/documento próprio as irregularidades verificadas, em conformidade com a legislação vigente; lavrar termos de 
interdição de obras, registrando os motivos e solicitando ao interessado providências corretivas; realizar 
levantamentos e pesquisas de dados e situações objeto de fiscalização e efetuando cálculos de valores; elaborar 
relatórios. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• FISCAL DE TRIBUTOS: 

Compete ao Fiscal de Tributos fiscalizar o pagamento das taxas e contribuições de melhoria, impostos 
imobiliários, tributos mobiliários e outros, no âmbito do município; visitar estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços para efetuar fiscalização; elaborar planilha de visitas, examinar os livros e outros atos contábil-financeiros, 
dar pareceres, lavrar multas e punições, de acordo com o código tributário do município de Quatro Barras. Efetuar 
demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• FISCAL DO MEIO AMBIENTE: 

Compete ao Fiscal do Meio Ambiente fiscalizar e controlar depósitos de explosivos e afins, bem como a utilização 
ou detonação de explosivos ou similares; fiscalizar e controlar o plantio, a poda, o transplante, a supressão e a 
conservação da vegetação das vias, praças, hortos, jardins e outros logradouros urbanos, bem como em áreas 
particulares; fiscalizar e controlar a implantação de parcelamento do solo em áreas com cobertura vegetal; fiscalizar a 
realização de shows, comícios ou eventos similares em praças públicas, parques florestais e outros logradouros 
públicos ou particulares; fiscalizar a exposição de espécimes da flora e fauna silvestres; fiscalizar e controlar a 
execução de atividades extrativas de recursos naturais em área de domínio público e particular; fiscalizar e controlar a 
disposição de resíduos sólidos, movimento de terra, aterros e desaterros e similares; fiscalizar a proteção, 
conservação e melhoria das reservas biológicas e reprimir as fontes poluidoras em geral, especialmente as poluições 
atmosféricas, sonoras, visuais, hídricas e do solo; fiscalizar e controlar a utilização dos serviços de alto-falante ou 
outras fontes sonoras; fiscalizar e controlar obras de construção civil, relativamente às questões ambientais; fiscalizar 
e controlar a afixação de cabos, fios, placas, anúncios ou similares na arborização pública; coibir o comércio ilegal, a 
manutenção e a criação não permitida de espécimes da flora e fauna silvestres, procedendo a apreensão devida; 
efetuar a suspensão das atividades de estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços que estejam 
em desacordo com as normas de proteção ambiental e outras fontes de poluição em geral; realizar medições de 
níveis de poluição para o desenvolvimento da ação fiscal; avaliar projetos e sistemas de controle de poluição. Efetuar 
demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• SECRETÁRIA: 

Compete a Secretária participar da elaboração e execução de procedimentos administrativos inerentes ao setor 
de atuação; orientar e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, 
consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações, 
quando necessário; elaborar relatórios de atividades com base em informações de arquivos, fichários e outros; 
elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar cartas, ofícios, circulares, memorandos, tabelas, gráficos, instruções, 
normas e outros; atualizar e controlar fichários e arquivos de correspondências e documentos; receber, ordenar, 
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protocolar e distribuir documentos, correspondências e encomendas, controlando sua movimentação e encaminhando 
ao setor destinado; requisitar material de escritório, guardando-o e distribuindo-o aos diversos setores; efetuar 
cálculos, utilizando máquinas, tabelas e outros meios auxiliares; atender chamadas telefônicas, anotando e enviando 
recados, para obter ou fornecer informações; recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando-lhes todas as 
informações e serviços necessários e inerentes ao setor; operar sistemas administrativos e técnicos em 
microcomputador, tais como processadores de texto, planilhas eletrônicas e outros aplicativos de uso corrente no 
setor; operar fax, e-mails, impressoras, transmitindo, recebendo, distribuindo e arquivando mensagens e documentos; 
auxiliar nos processos licitatórios de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a 
formulação de planos, programas, projetos e ações públicas. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL: 

• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 

Compete ao Auxiliar de Serviços Gerais desenvolver atividades que exijam esforço físico; carregar e descarregar 
caminhões, móveis e utensílios, equipamentos e materiais de construção; varrer ruas, terrenos e outros logradouros 
públicos; roçar e capinar; cavar e limpar valas, valetas, bueiros e fossas; carregar tijolos, telhas cacos e outros; zelar 
pela guarda e conservação das ferramentas e ou equipamentos de trabalho. Efetuar demais tarefas correlatas à sua 
função. 
 
• ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO: 

Compete ao Eletricista de Manutenção realizar a inspeção da rede elétrica dos imóveis utilizados pela Prefeitura 
Municipal de Quatro Barras, utilizando instrumentos próprios, para detectar causas de funcionamento inadequado; 
fazer reparos e consertos de chaves de luz, fios, disjuntores e outros componentes elétricos; realizar a manutenção 
das instalações elétricas, substituindo ou reparando peças defeituosas; promover testes de instalações elétricas, 
através de instrumentos e ferramentas próprias, para o perfeito funcionamento; atender às necessidades de 
iluminação pública. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• MECÂNICO: 

Compete ao Mecânico executar a manutenção corretiva e preventiva de veículos como automóveis, caminhões, 
ônibus e outros, reparando, substituindo e ajustando as peças defeituosas e utilizando ferramentas comuns e 
especiais, bancada de testes e outros equipamentos, para assegurar a esses veículos condições de funcionamento 
regular. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• MOTORISTA – CNH D ou E: 

Compete ao Motorista – CNH D ou E transportar pessoas e material, observando as normas do Código Nacional 
de Trânsito; realizar o registro de saídas e chegadas do veículo, registrando em ficha própria os horários, 
quilometragem, percurso realizado e outras informações para fins de controle; verificar as condições de 
funcionamento do veículo com relação a combustível, água, bateria, pneus, etc., solicitando as providências 
necessárias para o seu perfeito funcionamento; realizar a troca de pneus, quando necessário, utilizando ferramentas 
próprias para tal uso e providenciando os respectivos consertos; manter a limpeza do veículo sob sua 
responsabilidade. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• OPERADOR DE MÁQUINAS: 

Compete ao Operador de Máquinas operar equipamentos como pá carregadeira, motoniveladora, trator de 
esteira, escavadeira e caminhão, manuseando volante, alavanca de comando, acionando pedais para prestar apoio e 
desenvolver as atividades da área; executar inspeção no equipamento, observando o estado geral da lataria, pneus, 
sistema de freios, nível de óleo, para ter certeza de que o mesmo possui condições de operação; operar os 
equipamentos, manuseando-os e acionando-os, para dar continuidade ao serviço; executar limpeza no equipamento, 
utilizando panos e vassouras, retirando resíduos de minério e detritos, para evitar danos. Efetuar demais tarefas 
correlatas à sua função. 

 
• OPERÁRIO: 

Compete ao Operário executar a construção e manutenção de edifícios e obras; manter em bom estado as 
construções; montar, no local das obras, os andaimes de madeira ou andaimes metálicos; calafetar assoalhos e 
outras superfícies de madeira; demolir edifícios e outras obras; colocar, nas valas, canalizações de cerâmica, plástico, 
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concreto, fibrocimento ou ferro, para água, gás e esgotos e instalar outras tubulações; escavar poços e fossas para 
alicerces das construções; retirar e limpar materiais usados nas obras; transportar materiais e amontoar ladrilhos, 
madeiras e outros materiais, utilizando carrinhos de mão, se necessário; efetuar tarefas vinculadas à Secretaria de 
Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, dentre elas serviços gerais no horto municipal e coleta de lixo. Efetuar 
demais tarefas correlatas à sua função. 

 
• PEDREIRO: 

Compete ao Pedreiro executar atividades de construção, manutenção e conservação referentes à parte de 
edificações de prédios públicos. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO: 

• MERENDEIRA: 

Compete a Merendeira fazer a merenda, diversificando-a sempre que necessário; preparar e servir a merenda 
controlando-a quantitativa e qualitativamente; informar ao diretor da unidade escolar da necessidade de reposição de 
estoques; conservar o local de preparação da merenda em boas condições de trabalho procedendo à limpeza e 
arrumação; respeitar os alunos, professores e outros servidores da unidade escolar; preparar a merenda de acordo 
com o cardápio elaborado por nutricionista; zelar pelo material de uso e consumo na preparação da merenda escolar. 
Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 
 
• ZELADORA: 

Compete a Zeladora manter a limpeza do ambiente de trabalho, pátios e demais dependências da instituição; 
varrer e lustrar o piso; tirar o pó dos móveis; limpar as janelas e portas; proceder à limpeza de sanitários e banheiros; 
auxiliar nos serviços de aplicação de máquinas; auxiliar nos serviços de manutenção; controlar o estoque de produtos 
de limpeza e higiene da instituição, comunicando ao seu superior imediato a necessidade de aquisição de mais 
produtos; preparar chá e café. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 
2.3 REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 
 
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO: 

• TOPÓGRAFO: Ter concluído o Ensino Médio e curso de Técnico em Topografia. 

 
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO GERAL: 

• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Ter concluído o Ensino Médio. 

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ter concluído o Ensino Fundamental. 

• FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Ter concluído o Ensino Médio. 

• FISCAL DE TRIBUTOS: Ter concluído o Ensino Médio. 

• FISCAL DO MEIO AMBIENTE: Ter concluído o Ensino Médio. 

• SECRETÁRIA: Ter concluído o Ensino Médio. 

 
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL: 

• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Ser alfabetizado. 

• ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO: Ter concluído 50% do Ensino Fundamental (4.ª série completa). 

• MECÂNICO: Ter concluído 50% do Ensino Fundamental (4.ª série completa). 

• MOTORISTA – CNH D ou E: Ter concluído 50% do Ensino Fundamental (4.ª série completa). 

• OPERADOR DE MÁQUINAS: Ter concluído 50% do Ensino Fundamental (4.ª série completa). 

• OPERÁRIO: Ser alfabetizado. 

• PEDREIRO: Ser alfabetizado. 
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GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO: 

• MERENDEIRA: Ser alfabetizada. 

• ZELADORA: Ser alfabetizada. 

 
TÍTULO III 

 
3.         DA INSCRIÇÃO, DA TAXA, DO REQUERIMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS NO ATO 
 
3.1 As inscrições deverão ser realizadas no período das 8 horas do dia 2 de dezembro de 2011 até as 23 

horas do dia 21 de dezembro de 2011 (horário de Brasília), devendo o candidato preencher, 
obrigatoriamente, de forma completa e correta, todos os campos da ficha de solicitação de inscrição, fazer a 
conferência das informações, imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em qualquer agência 
bancária do território nacional, ou pela Internet via “bankline” até, inclusive, o dia 22 de dezembro de 2011. 
 

3.2 O pedido de inscrição deverá ser efetuado exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
www.itedes.com.br/concursos, sendo que serão disponibilizados computadores com acesso ao portal das 
inscrições, durante os dias úteis do período de inscrições, na Agência do Trabalhador de Quatro Barras 
(SINE), situada na Avenida Dom Pedro II, n.º 135, sala 09, Centro, Quatro Barras, Paraná, no horário das 
09h às 11h 30min e das 14h às 16h, e na Prefeitura do Município de Quatro Barras, situada na Avenida 
Dom Pedro II, n.º 110, Centro, Quatro Barras, Paraná, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h. 

 
3.3 Não será aceita inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico. 
 
3.4 Antes de efetuar a inscrição, o interessado deverá conhecer este Edital na íntegra e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo pleiteado, sendo que o pagamento da taxa 
de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de anulação plena deste Concurso 
Público. 

 
3.5 Para efetuar a inscrição, é indispensável o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, em 

situação regular na Receita Federal.  
 
3.6 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato de 

todas as condições estabelecidas neste Edital, devendo declarar na ficha de solicitação de inscrição que tem 
ciência e aceita que, quando convocado, deverá entregar todos os documentos comprobatórios exigidos para 
o cargo, por ocasião da nomeação. 

 
3.7 O boleto bancário referido no subitem 3.1 (três ponto um) deste Edital deverá ser impresso pelo candidato, 

após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição. 
 
 

3.8 O valor da taxa de inscrição será de: 
 

a) Grupo Ocupacional Técnico: R$ 50,00 (cinquenta reais); 
b) Grupo Ocupacional Administrativo Geral: R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para os cargos de 

Assistente Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos e Fiscal do Meio 
Ambiente, e R$ 20,00 (vinte reais) para o cargo de Auxiliar Administrativo; 

c) Grupo Ocupacional Operacional e Grupo Ocupacional Operacional da Educação: R$ 20,00 (vinte 
reais). 

 
3.9 A inscrição realizada com pagamento após a data citada no subitem 3.1 (três ponto um) deste Edital será 

indeferida. 
 
3.10 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo na seguinte hipótese: cidadão carente: assim 

considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, nos termos da Lei Municipal n.º 
490/2010. Para alcance do benefício o candidato deverá proceder a solicitação na Prefeitura do Município 
de Quatro Barras, situada na Avenida Dom Pedro II, n.º 110, Centro, Quatro Barras, Paraná, no horário das 
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9h às 12h e das 14h às 17h, comprovando a situação de hipossuficiente, mediante a apresentação da 
Identidade, do CPF e do respectivo Cartão de Identificação Social, ou apresentando cópia da Carteira de 
Trabalho, cópia do comprovante de regularidade eleitoral, declaração em modelo próprio de que não possui 
renda de qualquer natureza, declaração em modelo própria que não está em gozo de benefício 
previdenciário, de prestação continuada oferecido por sistema de previdência social oficial ou privada, 
declaração em modelo próprio que não está recebendo seguro-desemprego, cópia do RG, cópia do CPF e 
cópia do comprovante de residência, sob as penas da Lei e consequente eliminação do Concurso Público, 
até o dia 16 de dezembro de 2011. 
 

3.11 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos e que queiram participar 
do certame deverão gerar a segunda via do boleto por meio do site www.itedes.com.br/concursos (acesso 
a área exclusiva do candidato) e efetivar seu pagamento na forma do subitem 3.1 (três ponto um) deste 
Edital. 
 

3.12 No caso do pagamento da taxa de inscrição ser realizado com cheque que venha a ser devolvido, por 
qualquer motivo, a Comissão Especial do Concurso Público reserva-se o direito de indeferir a inscrição e 
tomar as medidas legais cabíveis. 

 
3.13 A Comissão não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 
3.14 Não será aceita inscrição condicional ou extemporânea. 
 
3.15 A inscrição somente será considerada confirmada após a identificação eletrônica do pagamento da taxa. 
 
3.16 O comprovante de pagamento da inscrição deverá ser mantido em poder do candidato, devendo ser 

apresentado quando houver necessidade. 
 
3.17 As informações prestadas no pedido de inscrição via Internet serão de exclusiva responsabilidade do 

candidato, dispondo a Comissão Especial do Concurso Público do direito de excluir do certame o candidato 
que não preencher o formulário de forma completa e correta, pressupondo-se, pela formalização desses 
atos, o conhecimento pormenorizado deste Edital, com a consequente aceitação de todos seus termos. 

 
3.18 A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha de Inscrição acarretará em insubsistência da 

inscrição, nulidade de aprovação e/ou da classificação, além da perda dos direitos, sem prejuízo das 
sanções penais aplicáveis. 

 
3.19 A efetivação da inscrição implica a sujeição deste Edital em todos os seus termos. 
 
3.20 Caso haja efetivação da inscrição em mais de um cargo, será considerada aquela para a qual o candidato 

realizar a prova de conhecimentos.  
 
3.21 É de competência da Comissão, por meio de sua Presidência, o indeferimento das inscrições que não 

atenderem às exigências do presente Edital. As inscrições indeferidas serão afixadas no Saguão do Paço 
Municipal de Quatro Barras e divulgadas no site www.itedes.com.br/concursos a partir das 17h do dia 26 
de dezembro de 2011. 

 
3.22 O candidato poderá recorrer do indeferimento da inscrição, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Concurso, protocolando-o até as 17h do dia 
28 de dezembro de 2011, na Prefeitura do Município de Quatro Barras. 

 
3.23 DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS     

 

3.24 Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso 
Público, para preenchimento das vagas nos cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com as 
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necessidades especiais de que são portadoras, sendo reservadas 4% (quatro por cento) das vagas 
oferecidas, conforme a Lei Municipal n.º 14/2001. 

 
3.23.1 É considerada necessidade especial toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro 
do padrão considerado normal para o ser humano. 

 
3.23.2 Não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios passíveis de correção. 

 
3.25 A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do cargo, ou na 

realização da prova pelo portador de necessidades especiais, é obstativa à inscrição no Concurso. 
 

3.26 Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições pertinentes ao cargo a utilização de material 
tecnológico de uso habitual. 

 
3.27 O candidato portador de necessidades especiais deverá apresentar no Protocolo do Município de Quatro 

Barras, durante a vigência do período de inscrições, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao Código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID), bem como a provável causa de necessidade especial, inclusive para assegurar previsão de adaptação 
da sua prova, conforme especificado nos itens seguintes. 

 
3.26.1 No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais que necessite de tratamento 

diferenciado no dia do Concurso deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização da prova. 

 
3.26.2 O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para a 

realização das provas deverá requerê-lo, no ato da inscrição, com justificativa acompanhada de 
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 

 
3.26.3 Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial, serão oferecidas provas 

ampliadas, com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
 

3.26.4 Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados serão considerados como não 
portadores de necessidades especiais. 

 
3.28 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Concurso em igualdade de condições 

com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, horário e local da realização das provas. 
 

3.29 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova ou a candidata que tiver 
necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá realizar a solicitação na ficha de 
inscrição ou proceder a solicitação, até dois dias úteis antes da realização da prova, na Prefeitura do 
Município de Quatro Barras, situada na Avenida Dom Pedro II, n.º 110, Centro, Quatro Barras, Paraná, no 
horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. A candidata que tiver necessidade de amamentar deverá levar, no 
dia da prova, um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável 
pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização da prova em razão de tal 
providência. 

 
TÍTULO IV 

 
4.                           DAS PROVAS 
 
4.1 Neste concurso haverá Prova de Conhecimentos e Prova Prática. 

 
4.2 Deverão prestar a Prova de Conhecimentos os candidatos de todos os cargos. 
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4.3 Deverão prestar a Prova de Conhecimentos e a Prova Prática os candidatos aos cargos de Eletricista de 
Manutenção, Mecânico, Merendeira, Motorista – CNH D ou E, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro e 
Topógrafo. 

 
TÍTULO V 

 
5.                DA PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
5.1 A Prova de Conhecimentos deve ser realizada por todos os candidatos, sob pena de eliminação do Concurso 

Público. 
 
5.2 A Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, realizar-se-á no dia 8 de janeiro de 2012, 

com início às 15 horas e término às 18 horas (horário de Brasília). 
 
5.3 Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 

início previsto no subitem 5.2 (cinco ponto dois) deste Edital. 
 

5.4 Após as 14 horas e 55 minutos, horário fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais das 
provas, não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de qualquer candidato aos locais de sua 
realização. 

 

5.5 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre o 
local, data e horário da realização da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova, 
qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Concurso 
Público. 

 

5.6 No dia 3 de janeiro de 2012, será publicado o edital com os locais de provas e ensalamento dos candidatos 
para a Prova de Conhecimentos. O Edital estará disponível no Prédio da Prefeitura Municipal de Quatro 
Barras, sito na Avenida Dom Pedro II, n.° 110, Centro, Quatro Barras, Paraná, e no site 
www.itedes.com.br/concursos na seção ensalamentos. 

 

5.7 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nos colégios 
localizados no Município de Quatro Barras, o ITEDES poderá alocá-los em cidades próximas, não assumindo 
qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 

 
5.8 Em hipótese alguma será fornecido o ensalamento via telefone. 
 
5.9 Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local da prova e o comparecimento no correto 

local publicado no Edital de Ensalamento. 
 

5.10 Não será aplicada prova, em hipótese alguma, fora do espaço físico, datas e horários predeterminados em edital 
ou em comunicado. 

 

5.11 Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao concurso 
público no local de aplicação das provas.  

 
5.12 Os candidatos deverão apresentar-se para a Prova de Conhecimentos munidos de: 

5.12.1 documento original de identidade;  

5.12.1.1 O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da Prova de Conhecimentos, 
cédula de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento 
que ateste o registro de ocorrência em órgão policial em conjunto com outro documento oficial 
que contenha fotografia. 

5.12.2 caneta esferográfica com tinta azul ou preta, escrita grossa. 
 

5.13 Por ocasião da realização da Prova Objetiva, o candidato que não apresentar o documento de identidade 
original, na forma definida neste edital, será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
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5.14 O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a 

identificação. Não será aceita cópia, mesmo que autenticada. 
 

5.15 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares; pelas 
Secretarias de Segurança Pública; pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (Conselhos e similares); Passaportes; Certificado de Reservista; Carteira 
de Trabalho; e Carteira Nacional de Habilitação (somente o novo modelo, com foto).  

 

5.16 Não serão aceitos como documentos de identidade: Certidões de Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira 
Nacional de Habilitação (modelo antigo, sem foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais; nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

 

5.17 A Comissão do Concurso Público reserva-se do direito de, a qualquer tempo, mandar colher a impressão digital 
de candidatos para posterior análise por especialistas em identificação, em caso de dúvidas relativas à 
fisionomia, à assinatura do portador ou à condição de conservação do documento apresentado. 

 

5.18 Para todos os cargos, constarão das provas de conhecimentos constarão de 40 (quarenta) questões objetivas 
de múltipla escolha (com cinco alternativas cada questão) e versarão sobre assuntos do Conteúdo Programático 
conforme descritos no subitem 5.19 (cinco ponto dezenove) deste Edital. 
 

5.19 DAS QUESTÕES DA PROVA DE CONHECIMENTOS: 
 
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO: 

• Para o cargo de TOPÓGRAFO, a prova será composta de 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 05 
(cinco) questões de Raciocínio Lógico e 05 (cinco) questões de Informática, tendo peso de 0,22 (zero vírgula 
vinte e dois) pontos cada resposta correta, e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos da área de 
atuação, tendo peso de 0,3 (zero vírgula três) pontos cada resposta correta, totalizando 10 (dez) pontos. 

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO GERAL: 

• Para os cargos de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS, FISCAL DE TRIBUTOS, FISCAL DO MEIO AMBIENTE e SECRETÁRIA, a prova será composta 
de 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Raciocínio Lógico e 05 (cinco) questões de 
Informática, tendo peso de 0,22 (zero vírgula vinte e dois) pontos cada resposta correta, e 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,34 (zero vírgula trinta e quatro) pontos cada 
resposta correta, totalizando 10 (dez) pontos. 

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL: 

• Para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, OPERÁRIO e PEDREIRO, a prova será composta de 15 
(quinze) questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões de Raciocínio Lógico e 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais, tendo peso de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos cada resposta correta, totalizando 
10 (dez) pontos. 

• Para os cargos de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, MECÂNICO, MOTORISTA – CNH D ou E e OPERADOR 
DE MÁQUINAS, a prova será composta de 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa e 15 (quinze) questões 
de Raciocínio Lógico, tendo peso de 0,22 (zero vírgula vinte e dois) pontos cada resposta correta, e 10 (dez) 
questões de Conhecimentos Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,34 (zero vírgula trinta e quatro) 
pontos cada resposta correta, totalizando 10 (dez) pontos. 

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO: 

• Para os cargos de MERENDEIRA e ZELADORA, a prova será composta de 15 (quinze) questões de Língua 
Portuguesa, 15 (quinze) questões de Raciocínio Lógico e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais, tendo 
peso de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos cada resposta correta, totalizando 10 (dez) pontos. 

 
5.20 Os Conteúdos Programáticos estão contidos no Anexo I deste Edital, que estará à disposição dos candidatos 

no ato da inscrição no site www.itedes.com.br/concursos na seção de editais. 
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5.21 O candidato deverá transcrever as respostas da Prova de Conhecimentos para a Folha de Respostas, que será 
o único instrumento válido para a sua correção, sendo que o prejuízo advindo do preenchimento incorreto será 
de inteira responsabilidade do candidato.  

 

5.22 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em especial seu nome, 
número de inscrição, número do documento de identidade e opção de cargo. Qualquer divergência deverá ser 
comunicada para o fiscal de sala. 

 

5.23 O preenchimento da Folha de Respostas deve ser realizado com caneta esferográfica de cor preta ou azul, 
escrita grossa. 

 

5.24 O candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de 
Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
 

5.25 É vedada a substituição da Folha de Respostas decorrente de erro cometido por candidato. 
 

5.26 É de inteira responsabilidade do candidato o prejuízo advindo de marcação efetuada incorretamente na Folha de 
Respostas. 
 

5.27 Na correção da Folha de Respostas, será atribuída a pontuação zero à questão com mais de uma opção 
assinalada, sem opção assinalada ou com rasura. 

 
5.28 O candidato que deixar de assinar a Folha de Respostas e/ou a Lista de Presença será eliminado do Concurso 

Público. 
 

5.29 Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, a Folha de Respostas 
devidamente assinada. Somente poderá levar o caderno de provas o candidato que permanecer na sala por, no 
mínimo, duas horas após o início da Prova de Conhecimentos. 
 

5.30 O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora 
após o início da Prova de Conhecimentos. A inobservância deste item acarretará a não correção da prova e, 
consequentemente, a eliminação do candidato no Concurso Público. 
 

5.31 Não será permitido ao candidato que ainda estiver realizando a prova ausentar-se do recinto, a não ser em caso 
especial e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do Concurso Público. 
 

5.32 A Prova de Conhecimentos, como está explícito no subitem 5.2 (cinco ponto dois) deste Edital, terá duração de 
03 (três) horas, incluído nesse tempo a identificação do candidato e o preenchimento da Folha de Respostas. 

 

5.33 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas. 

 

5.34 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a Folha de Respostas ao mesmo tempo, assinar 
o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala. 

 
5.35 Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a entrada de candidatos no local da prova: 

a) sem a Cédula de Identidade (original), nos termos previstos no subitem 5.4.3.1; 
b) após o horário previamente determinado, ficando os retardatários automaticamente eliminados do Concurso 

Público; 
c) acompanhados de crianças ou mesmo de adultos. 

 
5.36 Acarretará na eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de 

burla a quaisquer das normas para a realização das provas, definidas neste edital, ou em outros relativos ao 
Concurso Público, ou nas instruções constantes na capa da prova, bem como o tratamento incorreto ou 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
 

5.37 Não será permitida a utilização, nos locais de provas, de aparelhos eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas 
eletrônicas ou similares, bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador, laptops e similares que possam 
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comprometer a segurança do Concurso Público). Caso o candidato venha a portar qualquer um desses objetos, 
eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da carteira. O descumprimento da presente 
instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude. 
 

5.38 Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de gorros, bonés, óculos escuros e de relógios, que 
deverão ser guardados pelos candidatos no chão, embaixo da carteira. O controle e informação do tempo serão 
realizados pelos fiscais de sala. 
 

5.39 Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
 

5.40 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante responsável pela guarda da criança que ficará em sala reservada para essa finalidade. A 
candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. 

 
5.41 O gabarito da Prova de Conhecimentos será afixado em Edital no Paço Municipal de Quatro Barras e divulgado 

no site www.itedes.com.br/concursos a partir das 17h do dia 9 de janeiro de 2012. 
 
5.42 O candidato poderá solicitar anulação de questão ou mudança de gabarito, mediante requerimento devidamente 

fundamentado com provas pertinentes, dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Concurso, protocolando-
-o até as 17h do dia 11 de janeiro de 2012, no Paço Municipal de Quatro Barras. 

 
5.43 Requerimentos fora do prazo serão preliminarmente indeferidos. 
 
5.44 Por decisão da Comissão Especial de Concurso há possibilidade de mudança de gabarito ou anulação 

devidamente justificada de questão(ões) e, nesta última hipótese, cada questão anulada será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos do cargo correspondente à(s) questão(ões) anulada(s). 

 
5.45 Considerar-se-á APROVADO ou CLASSIFICADO para a próxima fase do Concurso Público o candidato que 

obtiver na Prova de Conhecimentos nota igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) pontos. 
 
5.46 O resultado da Prova de Conhecimentos será divulgado em Edital no Paço Municipal de Quatro Barras e no site 

www.itedes.com.br/concursos a partir do dia 19 de janeiro de 2012. 
 

TÍTULO VI 

 
6.             DA PROVA PRÁTICA 
 
6.1 Todos os candidatos dos cargos de Eletricista de Manutenção, Mecânico, Merendeira, Motorista – CNH D ou E, 

Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro e Topógrafo classificados na Prova de Conhecimentos deverão 
prestar a Prova Prática, de caráter eliminatório, que será realizada em dias e horários a serem divulgados. 
 

6.2 No dia 26 de janeiro de 2012, será publicado o edital com os locais e horários da Prova Prática. O Edital estará 
disponível no Prédio da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, sito na Avenida Dom Pedro II, n.° 110, 
Centro, Quatro Barras, Paraná, e no site www.itedes.com.br/concursos na seção ensalamentos. 

 
6.3 Para realizar a Prova Prática o Candidato deverá apresentar um documento de identidade original, conforme o 

subitem 5.15 (cinco ponto quinze) deste Edital. Para os cargos de motorista e operador de máquinas deverá 
apresentar, também, a Carteira Nacional de Habilitação, de categoria D ou E. 
 

6.4 A Prova Prática terá caráter eliminatório, sendo o candidato que atingir pontuação menor do que 5 (cinco) 
pontos considerado INAPTO para a função e consequentemente eliminado do Concurso Público. 
 

6.5 A pontuação máxima na Prova Prática será de 10 (dez) pontos, sendo descontados os pontos relativos às 
faltas/falhas dos candidatos conforme estabelecido no Anexo II deste Edital. 
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6.6 A Prova Prática consiste: para os cargos de motorista em dirigir um ônibus e um caminhão em um percurso 
que será designado no dia da prova, para o cargo de operador de máquinas em demonstrar habilidade e 
conhecimento prático na operação da máquina e para os demais cargos na execução de tarefas práticas 
atinentes ao cargo, devendo demonstrar habilidade, organização, eficiência/qualidade, conhecimento prático e 
rapidez na execução da tarefa proposta. 

 

6.7 Os critérios de pontuação da Prova Prática estão descritos no Anexo II deste Edital. 
 

  TÍTULO VII 

 
7.                   DOS RECURSOS 
 
7.1 Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação. O 

recurso deve ser dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Concurso e protocolado no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Quatro Barras, sito na Avenida Dom Pedro II, n.° 110, Centro, Quatro Barras, Paraná. 
 

7.2 Também serão admitidos recursos quanto ao indeferimento da inscrição, à formulação das questões da Prova 
de Conhecimentos, à opção considerada como certa na Prova de Conhecimentos, ao resultado da Prova de 
Conhecimentos, ao resultado da Prova de Títulos e ao resultado final do Concurso Público. 
 

7.3 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a concretização do evento que 
lhes disser respeito, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à publicação do ato. 
 

7.4 Somente serão apreciados recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do prazo e com indicação 
do número do Edital que regulamenta o Concurso Público, nome do candidato, número de inscrição e indicação 
do cargo ao qual concorre o candidato. 
 

7.5 Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Concurso e protocolados no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, sito na Avenida Dom Pedro II, n.° 110, Centro, Quatro Barras, 
Paraná, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
 

7.6 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) na Prova de Conhecimentos será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos que efetivamente realizaram o Concurso Público, alterando suas 
classificações quando for o caso, independentemente de terem impetrado recurso. 
 

7.7 Não serão aceitos recursos interpostos por qualquer outro meio que não seja o especificado neste Edital. 
 

7.8 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e (ou) recursos de 
gabarito oficial definitivo. 
 

7.9 Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Folha de 
Respostas da Prova de Conhecimentos. 
 

7.10 Serão indeferidos os requerimentos não fundamentados ou interpostos fora do prazo estabelecido. 
 

7.11 O resultado da análise do recurso será comunicado, exclusivamente ao requisitante, nos próprios autos do 
recurso. 

 
TÍTULO VIII 

 
8.        DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
8.1 Para os cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de 

Tributos, Fiscal do Meio Ambiente, Secretária, Auxiliar de Serviços Gerais e Zeladora serão considerados 
classificados somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) pontos na 
Prova de Conhecimentos. 
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8.2 Para os cargos de Eletricista de Manutenção, Mecânico, Merendeira, Motorista – CNH D ou E, Operador de 
Máquinas, Operário, Pedreiro e Topógrafo serão considerados classificados somente os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) pontos na Prova de Conhecimentos e forem 
considerados APTOS na Prova Prática. 
 

8.3 No caso de igualdade de classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 

a) tiver idade superior a 60 (sessenta) anos, como determina o artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, 
sendo que no caso de empate entre dois idosos, terá preferência o de idade mais elevada, considerando-se 
ano, mês e dia de nascimento; 

b) obtiver, na Prova de Conhecimentos, maior pontuação em Conhecimentos Específicos (ou Língua 
Portuguesa para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Operário, Pedreiro e Zeladora); 

c) obtiver maior idade, para candidatos não enquadrados na letra “a” deste item, considerando ano, mês e dia 
de nascimento. 

 
TÍTULO IX 

 
9.                DOS RESULTADOS 
 
9.1 O resultado da Prova de Conhecimentos será divulgado a partir do dia 19 de janeiro de 2012. 
 
9.2 O resultado da Prova Prática será divulgado a partir do dia 16 de fevereiro de 2012. 
 
9.3 A divulgação do resultado final está prevista para o dia 1 de março de 2012. 
 
9.4 Todos os resultados serão publicados no órgão oficial do município de Quatro Barras e divulgados em Edital no 

Paço Municipal e no site www.itedes.com.br/concursos. 
 

TÍTULO X 

 
10.                   DA NOMEAÇÃO 
 
10.1 A nomeação do candidato ao cargo fica condicionada ao atendimento dos requisitos básicos para a investidura 

constante deste Edital e da legislação vigente. 
 
10.2 A nomeação seguirá, rigorosamente, à ordem classificatória no Concurso e atenderá ao requisito de Aprovação 

em Exame de Saúde Física e Mental, a ser efetuado pelo órgão competente do Município, como consta no 
subitem 11.1 (onze ponto um) do presente Edital. 

 
10.3 Os candidatos convocados para a nomeação terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias da publicação do 

Edital de chamamento no Diário Oficial do Município para se apresentarem na Secretaria Municipal de 
Administração, a fim de cumprirem com todas as formalidades exigíveis para a concretização do ato, no prazo 
supracitado. 

 
10.4 No decurso do período de 10 (dez) dias, após a convocação para a nomeação, o candidato deverá, 

obrigatoriamente, se apresentar na Secretaria Municipal de Administração do Município de Quatro Barras, 
comprovando ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os 
brasileiros; no caso de ser português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma 
do art. 12, § 1º, da Constituição Federal, e possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos até essa data, sob pena 
de eliminação sumária e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, devendo 
ainda apresentar os documentos abaixo relacionados, em fotocópias autenticadas: 
a) Cédula de Identidade; 
b) CPF em situação regular perante a Receita Federal; 
c) PIS/PASEP; 
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
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e) Comprovante de estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos; 
g) Atestado de antecedentes criminais do domicílio; 
h) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a)); 
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos; 
j) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato); 
k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC; 
l) Registro no Conselho de Classe e comprovante de pagamento da anuidade atualizado, para os cargos em 

que existe a exigência; 
m) Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e 

cargos públicos, com firma reconhecida (em original fornecida pela Secretaria Municipal de Administração), 
nos termos do art. 37 da Constituição Federal e incisos XVI e XVII do artigo 27 da Constituição do Estado do 
Paraná;  

n) Uma foto 3x4, recente; 
o) Apresentar declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito no artigo 

32 da Constituição de Estado do Paraná, na Lei Federal n.º 8.429, de 02/06/92, e no Decreto Estadual n.º 
2.141, de 12/02/08. 

 
10.5 O candidato classificado e desde que observado o número de vagas existentes, será convocado para a posse 

com base no disposto nos subitens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, quando, então, se for de sua conveniência e dentro 
do prazo ali constante, poderá requerer o seu deslocamento para o final de lista, uma única vez, mediante 
pedido a ser efetuado em formulário próprio, fornecido pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

TÍTULO XI 
 

11.                  DO EXAME MÉDICO E DA POSSE 
 
11.1 O candidato aprovado e habilitado para tomar posse no cargo deverá, obrigatoriamente, submeter-se à 

Avaliação Física e Mental, em caráter eliminatório, a ser efetuada pelo Serviço de Perícia Médica do Município 
de Quatro Barras em local e horário previamente designados, sob pena de eliminação sumária dos faltosos. 

 

11.2 A posse dar-se-á nos prazos legais, após a publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Município, 
considerando-se eliminado o candidato que deixar de comparecer no prazo estabelecido no subitem 10.3 (dez 
ponto três) deste Edital. 

 
TÍTULO XII 

 

12.                      DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público é de 

responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas, por telefone, informações relativas a qualquer 
fase do Concurso Público. 
 

12.2 Os candidatos poderão dirimir suas dúvidas relativas ao Concurso, por meio do e-mail concurso@itedes.org.br 
 

12.3 Durante a aplicação da prova de conhecimentos, o candidato que for surpreendido em comunicação com outras 
pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, 
impressos ou similares, equipamentos eletrônicos de qualquer espécie, estará automaticamente eliminado do 
Concurso. 

12.4 A qualquer tempo a Prefeitura do Município de Quatro Barras poderá determinar a anulação da inscrição, das 
provas, da nomeação e da posse de candidato, desde que verificada qualquer falsidade em suas declarações 
ou quaisquer irregularidades nas provas ou nos documentos apresentados. 

 
12.5 No dia da realização da Prova de Conhecimentos, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação dessa e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 
avaliação e de classificação. 
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12.6 O prazo de validade do presente Concurso é de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação de sua 
homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Poder 
Executivo Municipal. 

 
12.7 A nomeação no presente Concurso seguirá a ordem rigorosa de classificação, não assegurando ao candidato 

aprovado o direito de ingresso automático no Serviço Público Municipal de Quatro Barras, ficando a 
concretização do ato de nomeação condicionada às observâncias das disposições legais pertinentes e, 
sobretudo, ao interesse e conveniência da Administração. 

 
12.8 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço perante a Secretaria Municipal de 

Administração do Município de Quatro Barras, sendo considerada como recebida a correspondência remetida 
para o endereço fornecido, constante dos dados informados no ato da inscrição, mesmo que devolvido pela 
Empresa de Correios. 

 
12.9 As certidões de aprovação e classificação dos candidatos do presente Concurso somente serão fornecidas 

durante o período de vigência do mesmo, através de requerimento e pagamento de taxa efetivados no protocolo 
geral da Prefeitura. 

 
12.10 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em 

caráter irrecorrível, pela Comissão Especial de Concurso Público nomeada pelo Decreto n.º 1.583/2011 e pelo 
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social – ITEDES, em conjunto ou no que couber a 
cada um. 

 
 

Prefeitura do Município de Quatro Barras, 30 de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Edison Wilmar Repinoski  
Prefeito Municipal em exercício 

 
 
 
 

Luiz Marcelo da Silva 
Presidente da Comissão Especial de Concurso 
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ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 Este anexo faz parte do Edital de Concurso Público n.º 003/2011 da Prefeitura do Município de Quatro 
Barras. Diz respeito aos Programas para as questões da Prova de Conhecimentos. 
 Questões que porventura envolvam conteúdos de aspectos legais terão por base a legislação em vigor até a 
data de publicação deste Edital. 
 O Candidato deve estar atento ao subitem 5.19 (cinco ponto dezenove) do Edital em referência aos 
conteúdos que serão objeto da Prova de Conhecimentos para cada cargo. 

 
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA (exclusivo para os cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar 
Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal do Meio Ambiente, Secretária e 
Topógrafo) 
01. Ortografia Oficial: emprego de letras (será cobrada a “Nova Ortografia” – Decreto n.º 6.583/2008); 02. Separação 
de Sílabas; 03. Acentuação Gráfica; 04. Acento Indicativo de Crase; 05. Estrutura da Palavra: radicais e afixos; 06. 
Formação da palavra: composição e derivação; 07. Classes de Palavras: reconhecimento e uso. 08. Substantivo, 
Adjetivo, Pronome e Verbo. 09. Formas Pronominais de Tratamento. 10. Emprego de Tempos e Modos. 11. Vozes do 
Verbo. 12. Sintaxe de Colocação. 13. Concordância Verbal e Nominal. 14. Regência Verbal e Nominal. 15. Termos da 
oração. 16. Predicação Verbal. 17. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 18. Nexos oracionais: valor 
semântico e sintático das conjunções. 19. Semântica. 20. Sinonímia e Antonímia. 21. Coesão e Coerência. 22. 
Tipologia e Estrutura de Texto. 23. Variedade Linguística. 24. Compreensão e Interpretação de Texto. 
 
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA (exclusivo para os cargos de Eletricista de Manutenção, Mecânico, 
Motorista – CNH D ou E e Operador de Máquinas) 
01. Ortografia Oficial: emprego de letras (será cobrada a “Nova Ortografia” – Decreto n.º 6.583/2008); 02. Separação 
de Sílabas; 03. Acentuação Gráfica; 04. Compreensão e Interpretação de Texto; 05. Pronome; 06. Verbo. 
 
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA (exclusivo para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, 
Operário, Pedreiro e Zeladora) 
01. Ortografia Oficial: emprego de letras (será cobrada a “Nova Ortografia” – Decreto n.º 6.583/2008); 02. Separação 
de Sílabas; 03. Acentuação Gráfica; 04. Compreensão e Interpretação de Texto. 
 
PROGRAMA DE RACIOCÍNIO LÓGICO (exclusivo para os cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar 
Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal do Meio Ambiente, Secretária e 
Topógrafo) 
A prova de raciocínio lógico objetiva medir a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações 
arbitrarias entre pessoas, lugares, coisas, ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas, e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Nenhum conhecimento mais profundo 
de lógica formal ou matemática será necessário para resolver as questões. As questões das provas poderão tratar 
das seguintes áreas: 01. Trigonometria. 02. Álgebra linear. 03. Probabilidades. 04. Combinações, Arranjos e 
Permutação. 05. Geometria Básica. 06. Noções de matemática financeira: Regra de três, Porcentagem e Juros 
simples. 
 
PROGRAMA DE RACIOCÍNIO LÓGICO (exclusivo para os cargos de Eletricista de Manutenção, Mecânico, 
Motorista – CNH D ou E e Operador de Máquinas) 
A prova de raciocínio lógico objetiva medir a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações 
arbitrarias entre pessoas, lugares, coisas, ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas, e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Nenhum conhecimento mais profundo 
de lógica formal ou matemática será necessário para resolver as questões. As questões das provas poderão tratar 
das seguintes áreas: 01. Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radicação no conjunto 
dos números reais; 02. Razões e proporções; 03. Medidas de comprimento, massa capacidade e tempo; 04. Áreas e 
perímetro de figuras planas; 05. Regra de três simples; 06. Equações de 1.º grau; 07. Múltiplos e divisores, máximo 
divisor comum e mínimo divisor comum. 
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PROGRAMA DE RACIOCÍNIO LÓGICO (exclusivo para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, 
Operário, Pedreiro e Zeladora) 
A prova de raciocínio lógico objetiva medir a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações 
arbitrarias entre pessoas, lugares, coisas, ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas, e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Nenhum conhecimento mais profundo 
de lógica formal ou matemática será necessário para resolver as questões. As questões das provas poderão tratar 
das seguintes áreas: 01. Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radicação no conjunto 
dos números reais; 02. Medidas de comprimento, massa capacidade e tempo. 
 
PROGRAMA DE INFORMÁTICA (exclusivo para os cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar 
Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal do Meio Ambiente, Secretária e 
Topógrafo) 
01. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: 
tipos de computadores, conceitos de hardware, software e periféricos. 02. Conceitos de organização e gerenciamento 
de arquivos e pastas (copiar, mover, criar, remover e renomear). 03. Sistema Operacional Windows. 04. Principais 
aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas. 05. Conhecimentos básicos de edição de textos (criação de 
um novo documento, formatação e impressão). 06. Conceitos de Internet e Intranet. 07. Gerenciador de e-mail; 08. 
Procedimentos para o Armazenamento de Dados e para a Realização de Cópia de Segurança (backup). 
 
PROGRAMA DE CONHECIMENTOS GERAIS (exclusivo para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Merendeira, Operário, Pedreiro e Zeladora) 
Tópicos sobre aspectos de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, meio 
ambiente e energia (do Município de Quatro Barras, do Estado do Paraná, do Brasil e do Mundo). 
 

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
01. Redação de Expedientes (Manual de Redação Oficial da Presidência da República); 02. Noções de Administração 
Pública – 2.1 Princípios da Administração Pública; 2.2 Entidades Componentes; 03. Noções de Administração 
Financeira, recursos humanos e de material; 04. Constituição da República Federativa do Brasil – 4.1 Direitos e 
Garantias Fundamentais (Art. 5.º ao Art. 17 da CF); 4.2 Organização do Estado (Art. 18 ao Art. 43 da CF); 05. Noções 
de Direito Administrativo – 5.1 Organização Administrativa do Estado; 5.2 Administração Direta e Indireta; 5.3 Atos 
Administrativos; 5.4 Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93); 06. Lei Orgânica do Município de Quatro Barras. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
01. Redação de Expedientes (Manual de Redação Oficial da Presidência da República); 02. Noções de Administração 
Pública – 2.1 Princípios da Administração Pública; 2.2 Entidades Componentes; 04. Constituição da República 
Federativa do Brasil – 4.1 Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5.º ao Art. 17 da CF); 4.2 Organização do Estado 
(Art. 18 ao Art. 43 da CF); 05. Noções de Direito Administrativo – 5.1 Organização Administrativa do Estado; 5.2 
Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93); 06. Lei Orgânica do Município de Quatro Barras. 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
01. Redação de Expedientes (Manual de Redação Oficial da Presidência da República); 02. Legislação do Município 
de Quatro Barras; 2.1 Lei Orgânica do Município; 2.2 Código de Obras; 2.3 Código de Posturas; 03. Constituição da 
República Federativa do Brasil – 3.1 Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5.º ao Art. 17 da CF); 3.2 Organização 
do Estado (Art. 18 ao Art. 43 da CF); 04. Noções de Direito Administrativo – 4.1 Organização Administrativa do 
Estado; 4.2 Administração Direta e Indireta; 4.3 Atos Administrativos; 4.4 Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93); 4.5 
Poder de Polícia; 05. Lei Federal n.º 6.766/79. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
01. Redação de Expedientes (Manual de Redação Oficial da Presidência da República); 02. Legislação do Município 
de Quatro Barras; 2.1 Lei Orgânica do Município; 2.2 Código de Obras; 2.3 Código de Posturas; 2.4 Código Tributário 
Municipal e alterações; 03. Constituição da República Federativa do Brasil – 3.1 Direitos e Garantias Fundamentais 
(Art. 5.º ao Art. 17 da CF); 3.2 Organização do Estado (Art. 18 ao Art. 43 da CF); 3.3 Do Sistema Tributário Nacional 
(do Art. 145 ao Art. 152 e Art. 156 da CF); 04. Noções de Direito Administrativo – 4.1 Organização Administrativa do 
Estado; 4.2 Administração Direta e Indireta; 4.3 Atos Administrativos; 4.4 Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93); 4.5 
Poder de Polícia. 
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FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
01. Redação de Expedientes (Manual de Redação Oficial da Presidência da República); 02. Legislação do Município 
de Quatro Barras; 2.1 Lei Orgânica do Município; 2.2 Código de Obras; 2.3 Código de Posturas; 03. Constituição da 
República Federativa do Brasil – 3.1 Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5.º ao Art. 17 da CF); 3.2 Organização 
do Estado (Art. 18 ao Art. 43 da CF); 04. Noções de Direito Administrativo – 4.1 Organização Administrativa do 
Estado; 4.2 Administração Direta e Indireta; 4.3 Atos Administrativos; 4.4 Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93); 4.5 
Poder de Polícia; 05. Conhecimento sobre Sistema de Gestão Ambiental e NBR/ISO 14.000; 06. Decreto Federal n.º 
6.514/2008. 
 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
01. Conhecimento de montagens elétricas. 02. Conhecimento de manutenção corretiva e preventiva de redes de 
distribuição elétrica de baixa, média e alta tensão e redes de telefonia. 03. Conhecimento de instalação elétrica de 
baixa e alta tensão. 04. Conhecimento de confecção de instalações elétricas. 05. Conhecimento de procedimentos 
para substituição ou instalação de lâmpadas, caixas de tomadas, interruptores e disjuntores. 06. Equipamentos e 
materiais: conhecimento e finalidades. 07. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e 
prevenção. 
 
MECÂNICO 
01. Segurança no Trabalho; 02. Uso de Instrumentos de Medição (Paquímetro, Micrômetro e Relógio Comparador); 
03. Noções Básicas de Motores de Combustão Interna; 04. Descrição de Funcionamento de Motores; 05. Principais 
Irregularidades dos Motores à Combustão Interna; 06. Sistema de Lubrificação do Motor; 07. Sistema de 
Arrefecimento do Motor; 08. Sistema de Alimentação do Motor; 09. Sistema de Distribuição e Sincronismo dos 
Motores; 10. Sistema Elétrico de Ignição do Motor; 11. Diagnósticos, Manutenção e Regulagem do Motor; 12. Sistema 
de Freios; 12.1 Conceitos Físicos; 12.2 Componentes do Sistema de Freios; 12.3 Tipos de Cilindros Mestre e Seus 
Funcionamentos; 12.4 Freios a Discos; 12.5 Freios a Tambor; 12.6 Fluido de Freios; 13.  Sistema Suspensão 
Veicular; 13.1 Tipos de Suspensão; 13.2 Componentes principais da Suspensão; 13.3 Rodas; 14. Sistema de 
Direção; 15. Sistema de Transmissão. 16. Conceitos Básicos de Eletricidade para Injeção Eletrônica; 17. Noções 
Básicas de Instrumentos de Medição Elétrica. 
 
MOTORISTA – CNH D ou E e OPERADOR DE MÁQUINAS 
01. Mecânica: conhecimentos gerais sobre freio, alimentação, inflamação, arrefecimento, direção e transmissão; 02. 
Panes (enguiços ocasionais); 03. Os equipamentos de uso obrigatório e de segurança do veículo, do condutor e dos 
passageiros; 04. Inspeção prévia do freio, da lubrificação, da bateria, das luzes e do arrefecimento; 05. Cuidados 
devidos aos pneus, calibragem e rodízio; 06. Cartilhas do DENATRAN (Direção Defensiva e Noções Básicas de 
Primeiros Socorros); 07. Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. 
 
SECRETÁRIA 
01. Redação de Expedientes (Manual de Redação Oficial da Presidência da República); 02. Noções de Administração 
Pública – 2.1 Princípios da Administração Pública; 2.2 Entidades Componentes; 03. Noções de Administração 
Financeira, recursos humanos e de material; 04. Constituição da República Federativa do Brasil – 4.1 Direitos e 
Garantias Fundamentais (Art. 5.º ao Art. 17 da CF); 4.2 Organização do Estado (Art. 18 ao Art. 43 da CF); 05. Noções 
de Direito Administrativo – 5.1 Organização Administrativa do Estado; 5.2 Administração Direta e Indireta; 5.3 Atos 
Administrativos; 5.4 Licitações e Contratos (Lei Federal n.º 8.666/93); 06. Lei Orgânica do Município de Quatro 
Barras. 
 
TOPÓGRAFO 
01. Topografia: 1.1 Introdução; 1.2 Objetivo da topografia; 1.3 Definição e divisão da topografia;1.4 Plano topográfico; 
1.5 Limite do plano topográfico; 1.6 Sistemas de coordenadas; 1.7 Sistemas de medidas. 02. Planimetria: 2.1 
Introdução; 2.2 Características; 2.3 Elementos planimétricos; 2.4 Processo de medição da distância; 2.5 Processo de 
medição de ângulos; 2.6 Métodos de levantamento planimétrico. 03. Cálculo das coordenadas. 04. Cálculo de áreas. 
05. Representação gráfica de um levantamento: 5.1 Processos, métodos e instrumentos empregados na reprodução 
geométrica dos alinhamentos; 5.2 Desenho da planta. 06. Altimetria. 07. Nivelamento barométrico. 08. Nivelamento 
trigonométrico e estadimétrico. 09. Nivelamento geométrico. 10. Nivelamento com uso de Sistema de Posicionamento 
Global. 11. Avaliação do erro de nivelamento. 12. Curvas de nível. 13. Terraplanagem. 
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ANEXO II 

PROVA PRÁTICA 

 
1. Prova Prática para o cargo de Motorista: 
 
Para o cargo de Motorista, a Prova Prática será realizada de acordo com os critérios da tabela abaixo: 
 

I – FALTAS GRAVES – 02 (dois) pontos negativos a cada falta 

01 – descontrolar-se no plano, no aclive ou declive;  

02 – entrar na via preferencial sem o devido cuidado;  

03 – deixar de observar a sinalização da via, sinais de regulamentação, de advertência e de indicação;  

04 – deixar de observar as regras de ultrapassagem, de preferência da via, ou de mudança de direção;  

05 – perder o controle de direção do veículo em movimento;  

06 – deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na qual o veículo vai 
entrar, ou ainda, quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal; 

 

07 – deixar a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele;  

08 – fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la;  

09 – deixar de usar o cinto de segurança.  

II – FALTAS MÉDIAS – 01 (um) ponto negativo a cada falta 

01 – executar o percurso da prova, ou parte dela, sem estar o freio de mão inteiramente livre;  

02 – trafegar em velocidade inadequada para as condições da via;  

03 – interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova;  

04 – fazer conversão com imperfeição;  

05 – usar a buzina sem necessidade, ou em local proibido;  

06 – desengrenar o veículo nos declives;  

07 – colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias;  

08 – avançar sobre o balizamento demarcado, quando da colocação do veículo na vaga;  

09 – usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio, nas frenagens;  

10 – utilizar incorretamente os freios;  

11 – entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro;  

12 – engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso.  

III – FALTAS LEVES – 0,5 (meio) ponto negativo a cada falta 

01 – negligenciar o controle do veículo, provocando nele movimento irregular;  

02 – ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor;  

03 – não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;  

04 – apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento;  

05 – utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;  

06 – dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;  

07 – tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro.  

IV – FALTAS ELIMINATÓRIAS – Desconta 10 (dez) pontos 

01 – desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória;  

02 – avançar sobre o meio-fio;  
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03 – transitar em contramão de direção;  

04 – não completar a realização de todas as etapas do exame;  

05 – avançar a via preferencial;  

06 – provocar acidente durante a realização do exame;  

07 – exceder a velocidade regulamentada para a via;  

08 – cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.  

 
2. Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas: 
 
Para o cargo de Operador de Máquinas, a Prova Prática será realizada de acordo com os critérios da tabela abaixo: 
 

I – FALTAS – 1 (um) ponto negativo a cada falta 

01 – Não possui noções de segurança no posto de trabalho;  

02 – Na execução de transportar material com a máquina, deixa o material cair para fora do local onde deveria ser 
armazenado; 

 

03 – Desconhece um comando de manejo da máquina.  

II – FALTAS ELIMINATÓRIAS – Desconta 10 (dez) pontos 

01 – Não conseguiu utilizar corretamente e de maneira satisfatória a máquina;  

02 – Cometeu falta grave ou gravíssima (de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro) na condução do equipamento nas 
vias de circulação. 

 

 
3. Prova Prática para os cargos de Eletricista de Manutenção, Mecânico, Merendeira, Operário, Pedreiro e 
Topógrafo: 
 
Para os cargos de Eletricista de Manutenção, Mecânico, Merendeira, Operário, Pedreiro e Topógrafo, a Prova Prática 
será realizada de acordo com os critérios da tabela abaixo: 
 

I – FALTAS – 2 (dois) pontos negativos a cada falta 

01 – Demonstra falta de habilidade para a execução da tarefa proposta, mas consegue executá-la;  

02 – Demonstra não possuir organização na execução da tarefa proposta, mas consegue executá-la;  

03 – Não executa a tarefa proposta com eficiência/qualidade, mas consegue executá-la.  

04 – Não executa a tarefa proposta no tempo proposto, mas consegue executá-la. 

II – FALTAS ELIMINATÓRIAS – Desconta 10 (dez) pontos  

01 – Demonstra não possuir conhecimento algum para a execução da tarefa proposta, não conseguindo executá-la;  

 
 
 
 

 
 


