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RETIFICAÇÃO N.° 002 
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O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, juntamente 
com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso 
Público, nomeada pela Portaria n° 044/2013, torna público a retificação n. 001 do Edital de 
Concurso Público 001/2013, conforme segue: 
 

1. Fica incluído o item 6.10. e seus subitens que regram a  prova prática para o cargo de 
Mecânico de Veículos Pesados, conforme segue: 

 
6.10. Da prova prática para o cargo de Mecânico de Veículos Pesados 
6.10.1. Estarão habilitados para realizarem a prova prática os candidatos que se apresentarem 
no horário determinado, estiverem classificados na prova escrita objetiva em até 30 (trinta) 
vezes o número de vagas  e portarem os documentos necessários e em perfeita ordem. 
6.10.2 Haverá um tempo máximo para a realização de cada item da prova, informado pelo 
avaliador ,considerando a dificuldade e demais aspectos necessários para o desempenho 
satisfatório dos testes, por parte dos candidatos. 
6.10.3. No critério da eficiência (para a realização das provas práticas) as tarefas a serem 
executadas pelos candidatos serão idênticas avaliando-se quem terá realizado a tarefa toda, 
ou a maior quantidade com relação ao tempo pré-estabelecido ou em menor tempo, com a 
mesma qualidade. 
6.10.4.  Atividades para as Provas Práticas: 
 

Mecânico de 
Veículos 
Pesados  

Executar atividades inerentes ao cargo – manuseio e reconhecimento de 
ferramentas, tipos de veículos, verificação: suspen são, direção, freios, rodas; 
Identificar no motor por exemplo: válvulas, transmi ssão, bielas e outros 
componentes, identificando defeitos e soluções,  ap licando os 
conhecimentos na prática -   a avaliação será feita pelo desempenho do 
candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas, levando-se em 
consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade 
do material. 
Fatores a serem avaliados: 
I – Habilidades com ferramentas 
II – Eficiência/Qualidade 
III – Produtividade 
IV – Organização na execução dos Trabalhos/Economia do Material 
V – Técnica/Aptidão/Eficiência  
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para 
todos os critérios 

 
2. O edital completo será republicado com as devidas retificações não alterando o 

cronograma do certame. 
 
3. As demais regras e atribuições permanecem inalteradas. 

 
Porto União (SC), 24 de outubro de 2013. 
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