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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ / RS
CONCURSO PÚBLICO 01/2016
EDITAL N° 15/2016 – TERCEIRO ADENDO E RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 06/2016
Sergio Delias Machado, Prefeito de Araricá/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, pelo
presente, o terceiro adendo e retificação ao edital de abertura e inscrições do Concurso Público nº
01/2016 e comunica o que segue:
1. Inclui-se prova prática aos cargos de Eletricista, Mecânico e Desenhista.
2. Os candidatos que em razão do presente edital, não desejarem participar do certame, deverão
solicitar a devolução da taxa de inscriçao para o e-mail: contato@legalleconcursos.com.br,
informando nome completo, RG, CPF, Data de Nascimento, Nome da Mãe, Agência e Conta
Bancária para depósito da taxa de inscrição (estorno) no prazo de 15 a 18/03/2016.
3. Em razão do disposto no presente edital, inclui-se o que segue:
7.85 A Prova Prática para o cargo de Mecânico consistirá em identificar equipamentos e
ferramentas de trabalho e identificação de problema mecânico em veículo automotor e seu correto
reparo, tendo como critérios objetivos de avaliação:
7.85.1 tarefa incompleta – (menos) 1 pontos.
7.85.2 quando da identificação de equipamentos e ferramentas:
7.85.2.1 identificação incorreta dos equipamentos e ferramentas – (menos) 2 pontos.
7.85.3 quando do teste de reparo:
7.85.3.1 identificação incorreta das ferramentas – (menos) 2 pontos;
7.85.3.2 identificação do problema incorretamente – (menos) 4 pontos;
7.85.3.3 inexecução do reparo – (menos) 10 pontos;
7.85.3.4 não fazer o veículo funcionar após o reparo – (menos) 3 pontos;
7.85.3.5 desorganização das ferramentas – (menos) 1 ponto;
7.85.3.6 desorganização do local de trabalho – (menos) 1 ponto;
7.85.3.7 não uso de EPI (equipamento de proteção individual) e/ou não observar
normas de segurança – (menos) 1 ponto.
7.86 A Prova Prática para o cargo de Eletricista consistirá em identificar equipamentos e
ferramentas de elétrica predial e identificação de problema em instalação elétrica e seu correto
reparo, tendo como critérios objetivos de avaliação:
7.86.1 tarefa incompleta – (menos) 1 ponto.
7.86.2 quando da identificação de equipamentos e ferramentas:
7.86.2.1 identificação incorreta dos equipamentos e ferramentas – (menos) 3 pontos.
7.86.3 quando do teste de reparo:
7.86.3.1 inabilidade com multímetros – (menos) 3 pontos;
7.86.3.2 não verificação dos circuitos elétricos – (menos) 4 pontos;
7.86.3.3 identificação incorreta das ferramentas – (menos) 4 pontos;
7.86.3.4 isolamento de todos os fios incorretamente – (menos) 4 pontos;
7.86.3.5 não uso de EPI (equipamento de proteção individual) e/ou não observar
normas de segurança – (menos) 1 ponto;
7.86.3.6 não verificação se está funcionando perfeitamente o que executou – (menos)
3 pontos;
7.86.3.7 desorganização das ferramentas – (menos) 1 ponto;
7.86.3.8 desorganização do local de trabalho – (menos) 1 ponto.
7.87 A Prova Prática para o cargo de Desenhista consistirá em prova de operação do programa
AutoCad: tendo em vista a elaboração de uma solução de projeto contendo: planta de
locação/cobertura, planta baixa, 1 corte e 1 fachada na escala de 1:50., e desenho de perspectiva
isométrica, dadas as vistas ortográficas, tendo como critérios objetivos de avaliação:
7.87.1 realização da atividade no tempo estipulado (90 minutos) – 5 pontos.
7.81.2 correta execução do projeto – 10 pontos.
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7.81.3 correto desenho de perspectiva isométrica – 5 pontos.
7.81.4 correta interpretação da tarefa – 5 pontos.

4. Em razão das alterações acima, o Edital nº 06/2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
7.67 A prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Motoristas,
Operador de Máquinas, Eletricista, Mecânico e Desenhista será realizada em data definida no
cronograma de execução, mediante convocação.
7.68 A prova prática será aplicada aos candidatos que atingirem 37,5 (trinta e sete vírgula
cinco) pontos na prova teórico-objetiva, mediante convocação para realização de prova
prática para todos os aprovados na prova teórica, limitado:
Ponto de Corte:
Cargo:
Até a 15ª colocação
Motorista I
Até a 15ª colocação
Motorista II
Até a 15ª colocação
Motorista Plantonista Diurno
Até a 15ª colocação
Operador de Máquinas Agrícola
Até a 15ª colocação
Operador de Máquina Motoniveladora
Até a 15ª colocação
Operador de Máquinas Retroescavadeira
Até a 5ª colocação
Mecânico
Até a 5ª colocação
Eletricista
Até a 5ª colocação
Desenhista

Araricá/RS, em 14 de março de 2016.
Sergio Delias Machado
Prefeito de Araricá/RS
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
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