Paço Municipal “Prof.ª Judith de Oliveira Garcez”
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo e Administração

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 10/2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA A PROVA PRÁTICA Nº 02/2019
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, no uso de suas atribuições, publica
RETIFICAÇÃO junto ao Edital Nº 02/2019, da Prova Prática do Concurso Público nº 01/2018, para fazer
constar que:
ONDE SE LÊ:
III. CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
MOTORISTA, MOTORISTA PLANTONISTA E MOTORISTA (TRANSPORTE COLETIVO)

13. A delimitação da vaga balizada para a prova prática, em veículo deverá atender as seguintes
especificações, por tipo de veículo utilizado:
a)
b)

Comprimento total do veículo, acrescido de mais 30% (quarenta por cento).
Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento).

...
16. As faltas serão classificadas e pontuadas da seguinte forma:
a) Faltas Eliminatórias:











Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória.
Avançar sobre o meio fio.
Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido.
Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga.
Transitar em contramão de direção.
Não completar a realização de todas as etapas do exame.
Avançar a via preferencial.
Provocar acidente durante a realização do exame.
Exceder a velocidade regulamentada para a via.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.

...
c)

Faltas Médias:

 Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre.
 Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do
clima.
 Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova.
 Fazer conversão incorretamente.
 Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.
 Desengrenar o veículo nos declives.
 Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias.
 Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens.
 Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro.
 Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso.
 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
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IV. CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO MÉDIO
AGENTE COMUNITÁRIO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,
AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO EXTERNA E RECADASTRAMENTO e CUIDADOR SOCIAL
62. A prova prática, para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA,
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO EXTERNA E RECADASTRAMENTO
e CUIDADOR SOCIAL será composta por um relato de caso, de acordo com a área de atuação de cada
cargo e conforme rol de atribuições previstas no Edital nº 10/2018.

V.

CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL e PSICÓLOGO
101. A prova prática para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL e
PSICÓLOGO será composta por um relato de caso, caso clínico ou projeto/planta, de acordo com a área de
atuação de cada cargo e conforme rol de atribuições previstas no Edital nº 10/2018.

LEIA-SE:

III. CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
MOTORISTA, MOTORISTA PLANTONISTA E MOTORISTA (TRANSPORTE COLETIVO)

13. A delimitação da vaga balizada para a prova prática, em veículo deverá atender as seguintes
especificações, por tipo de veículo utilizado:
a)
b)

Comprimento total do veículo, acrescido de mais 30% (trinta por cento).
Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento).

...
16. As faltas serão classificadas e pontuadas da seguinte forma:
a)












Faltas Eliminatórias:
Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova.
Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória.
Avançar sobre o meio fio.
Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido.
Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga.
Transitar em contramão de direção.
Não completar a realização de todas as etapas do exame.
Avançar a via preferencial.
Provocar acidente durante a realização do exame.
Exceder a velocidade regulamentada para a via.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.
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...
c)

Faltas Médias:

 Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre.
 Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do
clima.
 Fazer conversão incorretamente.
 Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.
 Desengrenar o veículo nos declives.
 Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias.
 Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens.
 Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro.
 Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso.
 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
IV. CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO MÉDIO
AGENTE COMUNITÁRIO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,
AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO EXTERNA E RECADASTRAMENTO e CUIDADOR SOCIAL
62. A prova prática, para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA,
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO EXTERNA E
RECADASTRAMENTO e CUIDADOR SOCIAL será composta por um relato de caso, de acordo com a
área de atuação de cada cargo e conforme rol de atribuições previstas no Edital nº 10/2018. Os atributos
para o julgamento da prova prática para os cargos contemplados nesse item serão os seguintes:
ATRIBUTOS
Leitura e interpretação da prova (relato de caso)
Apresentação e estrutura textual: legibilidade, respeito às margens, parágrafo, correção
gramatical e correto uso da linguagem técnica de acordo com a área profissional.
Apresentação de estratégias de trabalho de acordo com a fundamentação
teórica/técnica/legal de cada área profissional.
Apresentação de tomada de decisão coerente com as estratégias de trabalho e de
acordo com as necessidades apresentadas em cada caso, conforme área profissional.
TOTAL

VALOR
MÁXIMO
30,0
10,0
30,0
30,0
100,0

VI. CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR
ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL e PSICÓLOGO

101. A prova prática para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL e
PSICÓLOGO será composta por um relato de caso, caso clínico ou projeto/planta, de acordo com a área
de atuação de cada cargo e conforme rol de atribuições previstas no Edital nº 10/2018. Os atributos para
o julgamento da prova prática para os cargos contemplados nesse item serão os seguintes:
ATRIBUTOS
Leitura e interpretação da prova (relato de caso, caso clínico ou projeto/planta)
Apresentação e estrutura textual: legibilidade, respeito às margens, parágrafo, correção
gramatical e correto uso da linguagem técnica de acordo com a área profissional.
Domínio de raciocínio de acordo com a área profissional (teórico-metodológico e técnico-

VALOR
MÁXIMO
30,0
10,0
30,0

Paço Municipal “Prof.ª Judith de Oliveira Garcez”
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo e Administração

VALOR
MÁXIMO

ATRIBUTOS
operativo).
Resolução situacional de acordo com a área profissional: definição de estratégia de apoio
de estrutura ou qualquer outra forma que demonstre claramente que a situação foi
interpretada e analisada para a correta tomada de decisão do profissional competente, de
acordo com sua área de atuação.
TOTAL

30,0
100,0

Assis, 04 de fevereiro de 2019.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal
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