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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital de Retificação nº 05 

 

   A Prefeitura Municipal de Guarantã, Estado de São Paulo, representada pelo 

Prefeito Municipal, o Sr. Cláudio José da Trindade, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

empresa Fênix Assessoria e Consultoria em Concursos Públicos Eireli – ME., responsável pela realização 

do Concurso Público nº 01/2019, tornam público aos interessados, com fundamento nos itens 3.2 e 14.20 

do Edital do Concurso Público nº 01/2019, as seguintes retificações: 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

2.2. O cargo Público, número de vagas, referência salarial e carga horária semanal e requisitos, são os 

estabelecidos na tabela abaixo: 

 

Monitor de 
Transporte Escolar 

01 1.000,35 40h 
Ensino fundamental 

completo 
65,00 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

8.8. Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, portando cédula de 

identidade e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “E”. 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

ANEXO III – PROVA PRÁTICA 

 

OPERADOR DE MAQUINAS: Teste prático de direção, que consistirá na manobra de baliza (estacionar o 

veículo paralelamente ao meio-fio dentro de um espaço demarcado por balizas/hastes simulando o 

estacionamento entre dois veículos) e condução do veículo em via pública com itinerário padrão a todos os 

candidatos, quando será avaliada: a forma de condução; observância da sinalização e legislação de trânsito; 

conversões, arrancadas e paradas; prática de direção defensiva, bem como a adequação de atitudes, 

postura e habilidades do candidato. 

 

 FICA DETERMINADO QUE: 

1. Os candidatos dos cargos de Motorista deverão estar obrigatoriamente munidos do Documento de 

Habilitação.  

mailto:secretaria@guaranta.sp.gov.br
mailto:pmgta@terra.com.br


MUNICÍPIO DE GUARANTÃ 
   Estado de São Paulo 

CNPJ (MF): 46.187.506/0001-52  

 

 
    Avenida Altino Cardoso, nº 156 – Centro – CEP:. 16.570-000 

  Fone/Fax (14) 3586-3300 - E-mail: secretaria@guaranta.sp.gov.br / pmgta@terra.com.br  

2. Os candidatos faltosos terão nota igual a zero. 

3. Não serão concedidas novas tentativas ou novas “chances”. 

4. Os candidatos aos cargos de motorista, salvo se por problemas mecânicos, deixar o veículo “estancar” 

ou “morrer” por 2 vezes terá sua nota reduzida. 

5. O resultado da prova prática sairá em no máximo 15 dias. 

6. Não haverá reaplicação das provas. 

7. A prova só será realizada em veículos oficiais. 

8. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova. 

9. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Processo Seletivo. 

10. A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 

"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de 

“0”(zero) a “50” (cinquenta) pontos, avaliado da seguinte forma:  

 

ITEM PONTUAÇÃO 

1. Check list do veículo, verificação de (pneus, água, óleo, bateria) 25 

2. Habilidades ao operar o Veículo; 25 

3. Aproveitamento do Equipamento; 25 

4. Técnica / Aptidão / Eficiência. 25 

Total 100 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  

Guarantã, 10 de Dezembro de 2019. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ DA TRINDADE  

Prefeito Municipal 
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