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EDITAL Nº. 001/2014  – PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO DE GOIÁS /GO 

 
1ª RETIFICAÇÃO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão do Concurso Público 
designadapelo Decreto nº. 103 de 04 de agosto 2014, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, estabelece as normas e 
torna público a 1ª retificação do Edital do Concurso Público destinado ao provimento de vagas no QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO. 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Onde se lê: 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CÓD CARGO PRÉ REQUISITO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
REMUNERAÇÃO 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

102 Executor de Serviços Gerais Ensino Fundamental Incompleto 40  724,00 R$ 35,00 

NÍVEL SUPERIOR 

CÓD 
CARGO  

 
PRÉ REQUISITO 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

300 
Assistente Social Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro 

Profissional no Conselho da Categoria 
40 1.000,00 R$ 50,00 

314 Psicólogo Ensino Superior e Registro no Conselho 40 1.000,00 R$ 50,00 
 

Passa-se a ler: 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CÓD CARGO PRÉ REQUISITO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
REMUNERAÇÃO 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

102 
Executor de Serviços Gerais - 

Limpeza Urbana - Gari 
Ensino Fundamental Incompleto 

40  724,00 R$ 35,00 

NÍVEL SUPERIOR 

CÓD 
CARGO  

 
PRÉ REQUISITO 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

300 
Assistente Social Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro 

Profissional no Conselho da Categoria 
30 1.000,00 R$ 50,00 

314 Psicólogo Ensino Superior em psicologia e Registro no Conselho 40 1.000,00 R$ 50,00 

 
No item: 1.6 do Edital, Onde se lê: 
b) CARGOS (nível médio) – Haverá etapa única de caráter eliminatório e classificatório, constituída de prova objetiva de Conhecimentos Gerais e 

Específicos, conforme quadro 3.1 e 3.2; 
 

Passa-se a ler: 

b) CARGOS (nível médio) – Haverá etapa única de caráter eliminatório e classificatório, constituída de prova objetiva de Conhecimentos Gerais e 

Específicos, exceto para os cargos de Operador de Máquinas de Grande Porte Pesadas e  Operador de Máquinas de Médio Porte Trator de Pneus e 

Congêneres que haverá duas etapas a primeira constituída de Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Específicos de caráter eliminatório e 

classificatório e a segunda constituída de Prova Prática de caráter eliminatório, conforme quadro 3.1.1. 

 

6 – DAS PROVAS 

 
Acrescenta-se o seguinte Quadro: 
Quadro 3.1.1 

NÍVEL MÉDIO 

OPERADOR DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE PESADAS E OPERADOR DE MÁQUINAS DE MÉDIO PORTE TRATOR DE PNEUS E CONGÊNERES 

AVALIAÇÕES 

O
B

JE
TI

V
A

 

TIPO ÁREA DO CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 

PROVA 
TIPO 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 
30 

ELIMINATÓRIA/ 
CLASSIFICATORIA MATEMÁTICA 10 

PROVA PRÁTICA ELIMINATÓRIA 

TOTAL DE QUESTÕES/PONTOS 30 30  
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Acrescenta-se a seguinte Prova: 

6.6. DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE PESADAS E OPERADOR DE MÁQUINAS DE MÉDIO 

PORTE TRATOR DE PNEUS E CONGÊNERES DE NÍVEL MÉDIO 
 

6.6.1 - Somente se submeterão à prova prática os candidatos aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE PESADAS E OPERADOR DE 

MÁQUINAS DE MÉDIO PORTE TRATOR DE PNEUS E CONGÊNERES DE NÍVEL MÉDIO, dentro do quantitativo de corte de 10 (dez) vezes o número de 

vagas, desde que aprovados na prova escrita objetiva de múltipla escolha, de acordo com a classificação obtida, da menor para a maior. 

6.6.2 - Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda 

chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

6.6.3 - Os candidatos aos cargos descritos realizarão a mesma prova prática na área de conhecimento em que irão atuar, a fim de comprovar seu 

domínio sobre as tarefas determinadas pelo examinador técnico na área. 

6.6.4 - Para os candidatos aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE PESADAS E OPERADOR DE MÁQUINAS DE MÉDIO PORTE 

TRATOR DE PNEUS E CONGÊNERES DE NÍVEL MÉDIO de acordo com as determinações do examinador, os candidatos deverão portar CNH original 

categoria D ou superior, dentro do prazo de validade, que deverá ser apresentada ao examinador no ato da execução da prova. 

6.6.5 - O tempo de duração da prova prática de direção não deverá exceder a 30min (trinta minutos), contados a partir da entrada do candidato e dos 

examinadores no veículo até o desligamento do veículo pelo candidato, salvo ocorrência de fatos que, independentemente da atuação do candidato, 

force a ultrapassagem do tempo inicial previsto. 

6.6.6 - O candidato será avaliado em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se, ainda, a 

seguinte pontuação: 

a) Uma falta eliminatória: reprovação; 

b) Uma falta grave: 03 (três) pontos negativos; 

c) Uma falta média: 02 (dois) pontos negativos; 

d) Uma falta leve: 01 (um) ponto negativo. 

6.6.7 - Será considerado APTO o candidato que não cometer falta eliminatória e cuja soma dos pontos negativos seja igual ou inferior a 3 (três). 

6.6.8 - Será considerado, INAPTO na prova prática, o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 3 (três). 

Para a eliminação quanto às faltas, segue os seguintes critérios: 
 

Faltas Eliminatórias: i) Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; ii) Avançar sobre o meio fio; iii) Não colocar o veículo na área 

balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; iv)  Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na 

vaga; v) Transitar em contramão de direção; vi) Não completar a realização de todas as etapas do exame; vii)  Avançar a via preferencial; viii) Provocar 

acidente durante a realização do exame; ix) Exceder a velocidade regulamentada para a via; x) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza 

gravíssima. 

Faltas Graves: i) Desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; ii) Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança 

de direção; iii) Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando 

o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; iv) Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou 

sinalizá-la incorretamente; v) Não usar devidamente o cinto de segurança; vi) Perder o controle da direção do veículo em movimento; vii) Cometer 

qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 

Faltas Médias: i) Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; ii) Trafegar em velocidade 

inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima; iii) Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após 

o início da prova; iv) Fazer conversão incorretamente; v) Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; vi) Desengrenar o veículo nos declives; vii) 

Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; viii) Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 

ix) Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; x) Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o 

percurso; 

Faltas Leves: i) Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; ii) Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao 

condutor; iii) Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; iv) Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;v) 

Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; vi) Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; vii) Tentar 

movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; viii) Cometer qualquer outra infração de natureza leve. 
 

6.6.9 - A prova de OPERADOR DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE PESADAS constará de execução de 05 (cinco) comandos em Pá Carregadeira, 

Retroescavadeira e/ou Motoniveladora. 
 

1- Itens de segurança (pneu, óleo, balão de ar, freios e cinto de segurança; 

2-Dirigir o veículo e operá-lo; 

3-Verificar condições de conservação e providenciar a manutenção do veículo sob sua responsabilidade; 

4-realizar percursos na cidade e/ou estrada; 

5-estacionar (baliza). 

Os candidatos realizarão as provas segundo orientações do examinador e de acordo com as características técnicas do equipamento, entre outras 

atividades correlatas ao cargo considerado. 
 

6.6.10 - A prova de OPERADOR DE MÁQUINAS DE MÉDIO PORTE TRATOR DE PNEUS E CONGÊNERES, constará de 05 (cinco) comandos em Caminhão 
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Basculante e/ou Trator Agrícola. 
 

1- Itens de segurança (pneu, óleo, balão de ar, freios e cinto de segurança; 

2-Dirigir o veículo e operá-lo; 

3-Verificar condições de conservação e providenciar a manutenção do veículo sob sua responsabilidade; 

4-realizar percursos na cidade e/ou estrada; 

5-estacionar (baliza). 

Os candidatos realizarão as provas segundo orientações do examinador e de acordo com as características técnicas do equipamento, entre outras 

atividades correlatas ao cargo considerado. 
 

6.6.11 - SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE: a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a 

devida autorização e não estiver no local da prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, b) Retirar-se do recinto da prova, sem a devida 

autorização quando da sua chamada para realização da prova prática; sendo automaticamente desclassificado; c) Não apresentar a documentação 

exigida; d) Ser considerado inapto conforme item 6.6.8; d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, 

autoridades presentes e/ou candidatos; e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentar usar de meios 

fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido. 

6.6..12 - Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização dos 

testes ou que diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento 

privilegiado. 

6.6..13 – Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, roubo ou perda, deverá apresentar os seguintes 

documentos: documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido com prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da 

realização das provas ou declaração de roubo ou perda, feita do próprio punho, com reconhecimento da assinatura registrado em cartório, contendo 

no mínimo as seguintes informações: Nome, CPF, endereço; categoria de CNH D ou Superior. No dia de realização da prova, o candidato será submetido 

à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. 

6.6..14 – Não será permitido ao candidato durante a realização da prova prática candidatos portando qualquer tipo de arma, salvo os casos previstos 

em lei, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 

fotográfica, calculadora, caneta filmadora, pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie. 

6.6..15 - É de responsabilidade exclusiva do candidato à correta identificação de seu local de prova e o comparecimento no horário determinado. 

6.6..16 – Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá lanchonete no local da realização da prova prática, sendo permitido ao candidato levar 

seu próprio lanche. 

6.6..16 – Demais informações constarão na convocação para a prova prática, com data prevista para o dia 25 de março de 2015 e a realização da prova 

terá a previsão para o dia 04 de abril de 2015. 
 

13 – DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 

Acrescenta-se o seguinte item: 
13.8 –Ter idade mínima de 18 anos na data da posse. 
 

ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Acrescentam-se ao Conteúdo Específico de Nível Médio, em todos os cargos: 

Lei Orgânica do Município de Morro Agudo de Goiás/GO. 
 

Retira-se do Conteúdo Específico de Nível Médio: 

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, tecnologia e desenvolvimento sustentável. 
 

Acrescentam-se ao Conteúdo Específico de Nível Superior, em todos os cargos: 

Lei Orgânica do Município de Morro Agudo de Goiás/GO. 
 

Acrescentam-se ao Conteúdo Específico de Nível Superior: 

PROFESSOR III – PORTUGUÊS 
Lei Orgânica do Município de Morro Agudo de Goiás/GO. Didática: concepções e objeto de estudo. Didática nas tendências pedagógicas. O papel da 

didática na formação do professor. Processo de ensino e aprendizagem: planejamento didático e seus componentes. Currículo e avaliação da 

aprendizagem. FUNDAMENTOS LEGAIS E TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO - A educação como direito constitucional. Princípios filosóficos da educação escolar 

brasileira. Lei Nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Lei 

Nº 10.172/01 (Plano Nacional de Educação-PNE). Lei Nº 11.494/07 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação-FUNDEB).  
 

PSICÓLOGO 
Lei Orgânica do Município de Morro Agudo de Goiás/GO. O Sistema Único de Saúde (S.U.S.), Trabalhar em equipe, Saúde Pública, - A Saúde como 

Direito do Cidadão e Dever do Estado (Constituição Federal/1088) - Norma Operacional Básica do SUS - NOB/96. 
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Os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO, 10 de dezembro de 2014. 

 

 

Deny Leles Aparecido Rosa 
Prefeito Municipal de MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO 

 
Gleicimar Rodrigues Barbacena Estevam 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO 


