CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
Edital n.º 05/2020
O Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no
Edital nº 01/2020, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em
conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria n°092/2020, resolve, em
atendimento a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE - PR, TORNAR PÚBLICO a seguinte
RETIFICAÇÃO no edital de abertura 01/2020 do Concurso Público/01/2020:

ONDE SE LÊ:
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS
8.3.1 - Os candidatos para todos os cargos cuja escolaridade seja o nível superior, exceto Assistente Administrativo,
deverão prestar prova de títulos que avaliará sua formação profissional e continuada. Somente serão convocados para
a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita nota maior ou
igual a 60,00 (sessenta) pontos.
8.3.2 - A prova de títulos será realizada em data estabelecida no Anexo III - Cronograma, no mesmo local da prova
escrita, em sala especial para este fim, em horário a ser publicado no edital de homologação das inscrições.

LEIA-SE:
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS
8.3.1 - Os candidatos para todos os cargos cuja escolaridade seja o nível superior, exceto Assistente Administrativo,
deverão prestar prova de títulos que avaliará sua formação profissional e continuada. Somente serão convocados para
a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita nota maior ou
igual a 60,00 (sessenta) pontos.
8.3.2 - A prova de títulos será realizada em data estabelecida no Anexo III - Cronograma, no mesmo local da prova
escrita, em sala especial para este fim, em horário a ser publicado no edital de homologação das inscrições.
8.3.2.1 - Os candidatos que não puderem comparecer a prova de títulos, poderão enviar seus títulos diretamente ao
IPPEC, pelos Correios, através de Sedex, no prazo de postagem 12/06 a 15/06/2020, para o seguinte endereço: Rua Rio
de Janeiro, 713. Centro - Cascavel/PR. CEP: 85801-030.

ONDE SE LÊ:
8. DAS FASES DO CONCURSO
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório e
classificatório.
Segunda etapa:
Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório, para todos os cargos cuja escolaridade seja o nível superior, exceto
Assistente Administrativo.
Prova Prática, de caráter classificatório e eliminatório, para o cargo de Motorista.
8.4 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA
8.4.1 - A prova prática será aplicada para o cargo de Motorista, em dia estabelecido no Anexo III - Cronograma, em
horário a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita, devendo o candidato comparecer em frente
à Prefeitura, para o deslocamento ao local da prova prática.
8.4.2 - Somente serão considerados classificados na primeira etapa e convocados para as provas práticas os
candidatos que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 60 (sessenta) pontos, desde que não ultrapasse o
limite máximo abaixo estabelecido. Em caso de empate na nota da prova escrita na última colocação, serão
convocados todos os empatados. Os demais candidatos serão considerados desclassificados deste Concurso Público.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS POR CARGO
Cargo
Número Máximo de Candidatos Classificados para Prova Prática
MOTORISTA
30
1

LEIA-SE:
8. DAS FASES DO CONCURSO
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório e
classificatório.
Segunda etapa:
Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório, para todos os cargos cuja escolaridade seja o nível superior, exceto
Assistente Administrativo.
Prova Prática, de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Motorista, Mecânico e Pedreiro.
8.4 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA
8.4.1 - A prova prática será aplicada para os cargos de Motorista, Mecânico e Pedreiro, em dia estabelecido no Anexo
III - Cronograma, em horário a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita, devendo o candidato
comparecer em frente à Prefeitura, para o deslocamento ao local da prova prática.
8.4.2 - Somente serão considerados classificados na primeira etapa e convocados para as provas práticas os
candidatos que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 60 (sessenta) pontos, desde que não ultrapasse o
limite máximo abaixo estabelecido. Em caso de empate na nota da prova escrita na última colocação, serão
convocados todos os empatados. Os demais candidatos serão considerados desclassificados deste Concurso Público.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS POR CARGO
Cargo
Número Máximo de Candidatos Classificados para Prova Prática
MOTORISTA
30
MECÂNICO
10
PEDREIRO
10
8.4.7 - Para o cargo de Mecânico e Pedreiro, a prova prática consistirá no desenvolvimento de atividades práticas, na
presença de examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários aos profissionais no exercício do cargo, onde
serão avaliados os seguintes itens:
a) Organização do trabalho; 10,00 pontos.
b) Uso correto de instrumentos e equipamentos; 20,00 pontos.
c) Habilidade e destreza no desenvolvimento das tarefas; 30,00 pontos
d) Conhecimento prático sobre as atividades desenvolvidas. 40,00 pontos.
8.4.7.1 - Para o cargo de Mecânico, serão aplicadas atividades inerentes aos cargos, por profissional qualificado, que
informará no momento da prova prática para o candidato a atividade que ele deverá executar, trazendo assim
isonomia no processo.
8.4.7.1.1 - Atividades que poderão ser solicitadas pela Banca Examinadora:
I. Desenvolver serviços de reparo e Mecânica, tais como diagnosticar, reparar e trocar peças e veículos.
II. Elaborar planos de manutenção, realizando manutenção em motores, sistemas e partes de veículos automotores;
III. Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos;
IV. Inspecionar, reparar, ajustar, montar, desmontar, socorrer todos os veículos à álcool, gasolina ou GNV,inclusive
com injeção eletrônica;
8.4.7.2 - Para o cargo de Pedreiro, serão aplicadas atividades inerentes aos cargos, por profissional qualificado, que
informará no momento da prova prática para o candidato a atividade que ele deverá executar, trazendo assim
isonomia no processo.
8.4.7.2.1 - Atividades que poderão ser solicitadas pela Banca Examinadora:
I. Preparação de massa;
II. Alinhamento e levantamento de paredes de tijolos;
III. Chapisco, Emboço, Reboco de paredes;
IV. Assentamento de pisos e revestimentos;
V. Uso correto de instrumentos e equipamentos;
VI. Atividades práticas sobre as atribuições do cargo;
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Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Terra Rica/PR, 11 de maio de 2020.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito de Terra Rica - PR

Paola Gonçalves de Souza Soares
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Município de Terra Rica - PR
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