ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAINEL
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 04/2022
ANTÔNIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES, PREFEITO MUNICIPAL DE PAINEL, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a
RETIFICAÇÃO 01/2022 ao Edital de Processo Seletivo 04/2022, conforme segue:

RETIFICAÇÃO 01/2022
Por este instrumento, retifica-se o edital e acrescenta o cargo de Motorista, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
1.199,36
1.199,36
1.199,36
1.199,36
1.999,36
1.199,36
1.199,36
1.199,36
1.199,36

Professor V - Artes
Professor V - Ciências
Professor V - Educação Física
Professor V - Geografia
Professor V - História
Professor V - Inglês
Professor V - Matemática
Professor V - Pedagogia
Professor V - Português

LEIA-SE:
1.996,36
1.996,36
1.996,36
1.996,36
1.996,36
1.996,36
1.996,36
1.996,36
1.996,36

Professor V - Artes
Professor V - Ciências
Professor V - Educação Física
Professor V - Geografia
Professor V - História
Professor V - Inglês
Professor V - Matemática
Professor V - Pedagogia
Professor V - Português

Inclui-se ao edital o cargo de Motorista, com as especificações a seguir:
Motorista

CR

--

40h

Objetiva
e
Prática

Ensino Fundamental, Séries Iniciais.
Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.
Mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no
exercício de atividades similares às descritas para a classe.

1.374,09

ONDE SE LÊ:
6.4. Prova Prática (PP) de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos deferidos aos cargos de
Operador de Equipamentos e Tratorista, porém somente será computada a nota da prova prática para os candidatos
aprovados na prova objetiva, conforme o item 6.3.1 As normas para realização da prova prática estão no anexo IV.
6.4.1. O candidato que não comparecer na prova prática, será considerado ELIMINADO deste processo seletivo. Serão
eliminados também da prova prática, os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,00 (cinco) ou desistirem de realizar a
prova prática.
6.7. Para os cargos de Operador de Equipamentos e Tratorista a nota final será PO = 40% + PP = 60%, onde a
fórmula final será PO X 0,4 + PP X 0,6 = NF.
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LEIA-SE:
6.4. Prova Prática (PP) de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos deferidos aos cargos de
Operador de Equipamentos, Motorista e Tratorista, porém somente será computada a nota da prova prática para os
candidatos aprovados na prova objetiva, conforme o item 6.3.1 As normas para realização da prova prática estão no
anexo IV.
6.4.1. O candidato que não comparecer na prova prática, será considerado ELIMINADO deste processo seletivo. Serão
eliminados também da prova prática, os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,00 (cinco) ou desistirem de realizar a
prova prática.
6.7. Para os cargos de Operador de Equipamentos, Motorista e Tratorista a nota final será PO = 40% + PP = 60%,
onde a fórmula final será PO X 0,4 + PP X 0,6 = NF.
Inclui-se ao anexo IV as normas para realização da prova prática para o cargo de motorista.
MOTORISTA
A prova prática será realizada no dia 18 de dezembro de 2022. O local e horário da prova prática será publicado
juntamente com a convocação para realização da prova prática.
Constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, designados pela Banca
Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições da função, com tempo máximo de
15 (quinze) minutos para a execução da prova.
Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na
operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado
do Processo Seletivo. Será desclassificado também, o candidato que não conseguir colocar o veículo em
funcionamento em até três tentativas ou não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três)
tentativas. (Cada vez que o candidato engrenar a marcha ré, será considerado 01 [uma] tentativa)
A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais,
levando-se em consideração o uso e aproveitamento do veículo utilizado, avaliando sua habilidade ao operar o (a) mesmo
(a), seu aproveitamento, técnica e produtividade.
Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto a função, dar-se-á da seguinte forma:
a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas,
sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:
Categoria da Falta
Faltas Gravíssimas
Faltas Graves
Faltas Médias
Faltas Leves

Pontos a serem descontados
2,00
1,00
0,50
0,25

b) As categorias de faltas previstas no item anterior constarão do formulário de avaliação com a seguinte descrição:
Faltas Gravíssimas:
- Entrar na via preferencial sem o devido cuidado.
- Deixar de usar o cinto de segurança ou solicitar aos passageiros que utilizem.
- Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga.
Faltas Graves:
- Descontrolar-se no plano, no aclive ou declive.
- Utilizar a contramão de direção.
- Subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre ou bater em sinalização de trânsito.
- Deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação.
- Deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de direção.
- Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via ou exceder a velocidade permitida.
- Deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na qual o veículo vai
entrar ou ainda quando o pedestre não tiver cuidado na travessia inclusive na mudança de sinal.
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- Deixar a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dela.
- Não ligou sinal de alerta ao dar marcha à ré ou na parada para embarque e desembarque.
- Não abriu e fechou a porta na parada e aguardou o passageiro sentar-se antes de colocar o veículo em movimento.
- Desengrenar o veículo nos declives.
- Engrenar as marchas de maneira incorreta.
Faltas Médias:
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova.
- Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la no percurso da prova ou parte dela.
- Fazer conversão com imperfeição.
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.
- Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias (pneu, água, óleo, painel).
- Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens ou frear bruscamente.
- Não acionou o freio estacionário ao finalizar o balizamento.
Faltas Leves:
- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular.
- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores ou ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor.
- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento.
- Não usou roupas e calçados adequados, sendo obrigatório o uso de calça e calçado fechado conforme determina o CTB.
- Não apresentou calma e serenidade na prática de direção.
O veículo utilizado para a avaliação será um ÔNIBUS, sendo este, o que for ofertado pela administração municipal.
Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria mínima, conforme segue:
Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria mínima “D” a
qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar
a prova.
O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim de extravio ou furto, ou outro
documento que não seja a carteira de habilitação.
No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do veículo, a prova será retomada
a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o momento da interrupção.

Demais itens permanecem inalterados.

Painel, 18 de novembro de 2022.

ANTÔNIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES
Prefeito Municipal
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