
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS 
 
 

Retificação 03 
 

Edital 01/2012  
 
O Município de Paracatu-MG, através do seu Prefeito, torna pública a retificação do seguinte 
item do edital 01/2012: 
 
9. Das Provas 
 
O item 9.3 passa a vigora com a seguinte redação: 
 
9.3 - 3ª Etapa: PROVA PRÁTICA 

9.3.1. Quanto às provas práticas a que serão submetidos os candidatos aos cargos de 
CANTINEIRO e PADIOLEIRO, a Banca Examinadora designada pela FUMARC, a título de 
avaliação, levará em conta às atribuições dos respectivos cargos descritas no item 2.2 deste 
edital e, deverá observar critérios que comprovem a habilidade do candidato, nos aspectos 
previstos no quadro 04. 
 
9.3.2. A terceira etapa será constituída de prova prática e terá caráter  ELIMINATÓRIO,  
sendo considerado aprovado o candidato APTO para o exercício das funções. 
 
9.3.3. Para realização da prova prática, os candidatos ao cargo de PADIOLEIRO  aprovados na 
1ª etapa, em conformidade com o quadro 04, deverão apresentar atestado médico que deverá 
conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto a realizar o exame de 
aptidão física do concurso público e deverá ter sido expedido, no máximo, quinze dias antes da 
data da prova. 
 
9.3.4. O atestado médico a que se refere o item 9.3.3. deverá ser entregue no momento da 
identificação do candidato para o início da prova e será retido pela FUMARC. Não será aceita a 
entrega de atestado médico em outro momento ou em que não conste a autorização expressa 
nos termos do subitem anterior. 
 
9.3.5. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar os 
testes, sendo, consequentemente, eliminado do concurso. 
 
9.3.6. O exame de aptidão física a que se refere o item 9.3.3. terá por objeto a avaliação dos 
seguintes itens: simulação de serviços de transporte de doentes (peso máximo: 100 kg) do 
local onde se encontra até à ambulância, colocando-o na ambulância e acomodando o mesmo 
devidamente; simulação de transporte de doente incapacitado de se locomover, em padiola ou 
outro meio, da ambulância até o hospital ou outro destino. 
 
9.3.7. O candidato será considerado apto no exame de aptidão física se, submetido a todos os 
testes, obtiver o desempenho necessário para o exercício da função. 
 
9.3.8. A prova prática será aplicada no Município de Paracatu. A data da prova prática será 
divulgada no site www.fumarc.org.br e também estará disponível no “placard” no saguão do 
prédio da sede da Prefeitura Municipal de Paracatu/MG, para os candidatos aprovados na 1ª 
etapa e obedecendo o limite de vagas constante no Quadro 4 obedecidos os critérios de 
desempate constantes do item 10. 
 
 
 
 
 



Quadro 4 
 

CARGO  Nº DE VAGAS 
DO 

EDITAL  

QUANTIDADE DE 
CONVOCADOS 
PARA A PROVA 

PRÁTICA  

TIPOS DE PROVAS 
(PRÁTICA)  

CANTINEIRO  
(Zona Urbana) 

01 08 primeiros 
(além de todos os 
últimos empatados, 
aprovados na prova 
objetiva) 

Avaliação do 
conhecimento e da 
habilidade prática e 
técnica no 
desempenho da 
correspondente 
função, em 
conformidade com as 
atribuições do cargo 

CANTINEIRO 
(Zona Rural) –  

escolas próxima a 
cidade 

01 08 primeiros 
(além de todos os 
últimos empatados, 
aprovados na prova 
objetiva) 

Avaliação do 
conhecimento e da 
habilidade prática e 
técnica no 
desempenho da 
correspondente 
função, em 
conformidade com as 
atribuições do cargo 

CANTINEIRO  
(Zona Rural) 

Região do Entre 
Ribeiros 

01 08 primeiros 
(além de todos os 
últimos empatados, 
aprovados na prova 
objetiva) 

Avaliação do 
conhecimento e da 
habilidade prática e 
técnica no 
desempenho da 
correspondente 
função, em 
conformidade com as 
atribuições do cargo 

PADIOLEIRO 02 10 primeiros 
(além de todos os 
últimos empatados, 
aprovados na prova 
objetiva) 

Avaliação do 
conhecimento e da 
habilidade prática e 
técnica no 
desempenho da 
correspondente 
função, em 
conformidade com as 
atribuições do cargo 

 
9.3.9. A convocação dos candidatos para a realização da prova prática será feita através do 
endereço eletrônico www.fumarc.org.br e também estará disponível no “placard” no saguão do 
prédio da sede da Prefeitura Municipal de Paracatu/MG. 
 
9.3.10. Será eliminado do concurso o candidato que deixar de comparecer à realização da 
prova prática ou for considerado INAPTO pela Banca Examinadora. 


