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 EDITAL Nº 22/2019 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO 

PÚBLICO N.° 01/2019  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.927.267/0001-02, com 

sede administrativa na Avenida José Galdino dos Santos nº 967, Centro, Pacaembu-SP, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal SENHOR MACIEL DO CARMO COLPAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO o edital 

de retificação do Edital Normativo do Concurso Público nº 01/2019 conforme segue: 

 

Art. 1º - Onde se Lê:  

 

ANEXO III  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital) 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – 

 

Leia-se: 

 

ANEXO III  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital) 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS: 

 

Art. 3° - Onde se lê: 

 

 

 

4.1 

 

  4.1.2 

 

 

 

 

4.1.3 

 

O Concurso Público será: 

De Prova Objetiva e de Títulos para os cargos de Administrador de Creche, Assistente Social, Diretor de Escola, Médico,  

Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II – Artes, Professor de Educação Básica II – Educação Física, 

Professor de Educação Básica II – Inglês, e Professor de Educação Infantil II. A entrega e a pontuação dos títulos será de 

acordo com o estabelecido no cap. 13.  

De Prova Objetiva e Prática para o cargo de Motorista III. 

 

 

Leia-se: 
 

 

 

4.1 

 

  4.1.2 

 

 

 

O Concurso Público será: 

De Prova Objetiva, com duração de 3(três) horas, e de Títulos para os cargos de Administrador de Creche, Assistente Social, 

Diretor de Escola, Médico,  Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II – Artes, Professor de Educação 
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4.1.3 

Básica II – Educação Física, Professor de Educação Básica II – Inglês, e Professor de Educação Infantil II. A entrega e a 

pontuação dos títulos será de acordo com o estabelecido no cap. 13.  

De Prova Objetiva com duração de 3(três) horas e Prática para o cargo de Motorista III. 

 
 
Art. 4º - Onde se lê: 
 
 

10.  DAS MATÉRIAS E DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

10.1     As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do presente Edital. 

10.2     A prova prática, para o cargo de Motorista III objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e 

por meio de demonstração, prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo descrito no Anexo IV do 

presente Edital. As provas práticas ocorrerão em local e horário a ser divulgado por meio de edital de convocação próprio.  

10.3.   A aplicação e a avaliação da prova prática aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao 

desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas, previamente elaboradas pelo Examinador, a serem 

realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos.  

10.4.   A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de ava liação a "Capacidade Técnica". Serão 

considerados aptos os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática. O candidato que não auferir a nota 

mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será considerado inapto.  

10.5.   A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e utensílios empregados no 

desenvolvimento de tarefas propostas.  

10.6.   O candidato inapto ou que não realizar a Prova Prática será eliminado do Concurso Público, mesmo tendo sido aprovado nas Provas 

Objetivas. 

 
Leia-se 
 

10.  DAS MATÉRIAS E DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
 
10.1 - Para o cargo Motorista III, o exame de direção veicular será realizado em percurso, a ser determinado no momento da prova, na presença 
de examinadores, com duração máxima de até 10 (dez) minutos, onde será avaliado o comportamento do candidato em relação ao procedimento 
a serem observados no veículo antes de iniciar o exame de direção veicular, as regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do 
veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, entre outros, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência 
à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações verificadas durante a realização do exame.  
 
10.1.1- O candidato será avaliado, em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a 
seguinte pontuação:  
 
I - uma falta eliminatória: desclassificado;  
II - uma falta gravíssima: 20 (vinte) pontos negativos;  
III - uma falta grave: 07 (sete) pontos negativos;  
IV - uma falta média: 05 (cinco) pontos negativos;  
V - uma falta leve: 03 (três) pontos negativos.  
 
I – Faltas Eliminatórias:  
 
Não conseguiu iniciar a Prova; Não conseguiu realizar totalmente a Prova; Colidiu com outro veículo ou objeto por sua imprudência ou 
negligência; Avançou sinal vermelho do semáforo; Avançou cancela; Avançou áreas especiais; Transitou em calçadas, passeios e passarelas/ 
Transitou em canteiro central, ilhas, refúgios, marcas de canalização; Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no 
tempo estabelecido; Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga; avançar sobre meio-fio.  
 
II – Faltas Gravíssimas: Transitou pela contra mão em via de sentido duplo; Transitou em sentido oposto ao estabelecido; Transitou em 
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velocidade superior à máxima permitida para o local; Avançou o sinal de Parada Obrigatória, sem as devidas cautelas; Entrou em preferencial 
sem o devido cuidado; não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; Cometer qualquer outra infração 
de Trânsito de natureza - Gravíssima.  
 
III – Faltas Graves: Transitou com caminhão/ônibus em local e horários não permitidos; Não deu preferência de passagem ao pedestre; Não 
usou cinto de segurança; Não exigiu que o passageiro usasse cinto de segurança; Cometer qualquer outra infração de Trânsito de natureza – 
Grave.  
 
IV – Faltas Médias: Efetuou conversões em local proibido; Estacionou veículo no passeio ou sobre a faixa de pedestres; Estacionou em 
local/horário com proibição de parar e estaciona; Estacionou a menos de 5 metros da esquina (alinhamento da transversal), Estacionou afastado 
da guia de 50 cm a 1 metro; Estacionou em desacordo com a regulamentação (Zona Azul, Táxi etc.); Cometer qualquer outra infração de 
Trânsito de natureza –  
 
Média V – Faltas Leves: Desengrenou o veículo em declives; Interrompeu o funcionamento do motor sem justa razão; Dirigiu com o freio de 
mão acionado; Usou o pedal da embreagem, antes de usar o pedal do freio nas frenagens; Entrou nas curvas com a engrenagem do veículo 
em ponto neutro; Manteve a porta do veículo aberta ou semi-aberta, durante o percurso da prova; Perdeu o controle da direção do veículo em 
movimento; Ajustou incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor; Não ajustou devidamente os espelhos retrovisores; Apoiou o pé 
no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento; Engrenou marchas de maneira incorreta; Provocar movimentos irregulares 
no veículo, sem motivo justificado; Deu partida no veículo com a engrenagem de tração ligada; Tentou movimentar o veículo com a engrenagem 
de tração em ponto neutro; Cometer qualquer outra infração de Trânsito de natureza – Leve.  
 
10.1.2.- Serão considerados os pontos dos procedimentos não realizados e das faltas cometidas (pontuação negativa) durante o exame de 
direção veicular.  
 
10.1.3- A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos.  
 
10.1.4- O candidato será considerado desclassificado quando a somatória das pontuações negativas apuradas com base nos procedimentos 
não realizados e das faltas cometidas durante o exame de direção veicular ultrapassar 50,00 (cinquenta) pontos. 
 
10.2. - O candidato inapto ou que não realizar a Prova Prática será eliminado do Concurso Público, mesmo tendo sido aprovado nas Provas 
Objetivas. 
 
Art. 5 – Onde se Lê: 
 
14.9   Decorrido 02 (dois) anos da homologação do resultado final deste concurso público, e, não havendo óbice administrativo, judicial ou 

legal, é facultada à empresa organizadora do certame a incineração dos cadernos das provas não retirados pelos interessados. Os 

demais registros escritos e eletrônicos permanecerão arquivados na Prefeitura Municipal pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados 

da homologação. 

Leia-se:  
 
14.9    Decorrido o tempo necessário após o exame das admissões pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente a este concurso 

público, e, não havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada à empresa organizadora do certame a incineração dos 

cadernos das provas não retirados pelos interessados. Os demais registros escritos e eletrônicos permanecerão arquivados na 

Prefeitura Municipal pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da homologação. 

 
Art. 6º – Suprime-se do Edital Normativo o Anexo IV da Prova Prática. 
 
Art. 7° - Ficam mantidas e inalteradas as demais disposições do edital e publicado novo edital normativo completo consolidado. 

 
 

 

 

Pacaembu/SP, 17 de dezembro de 2019.  

    

 

MACIEL DO CARMO COLPAS 
Prefeito Municipal  


