
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA

P R I M E I R O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

N º  0 0 5 / 2 0 1 9

A Prefeitura de São Bento do Sul, no uso de suas atribuições estatutárias, mediante as condições estipuladas neste Edital e
demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o Primeiro Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 005/2019,
conforme segue:

Art. 1º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2019, no item 9, com a alteração do
caráter de avaliação da 2ª fase das tabelas 9.3 e 9.5, conforme segue:

Onde se lê:

TABELA 9.3
NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Calceteiro;
- Carpinteiro;
- Eletricista;
- Encanador;
- Mecânico;
- Pedreiro;
- Soldador.

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 5 2,0 10

Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 5 2,0 10

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades

5 2,0 10

Conhecimentos Específicos 15 2,0 30

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 --------------- 60 ---------------

2ª
Prova
Prática

De acordo com o item 12 --------------- --------------- 20
Eliminatório e
Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 80

TABELA 9.5
NÍVEL MÉDIO

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Operador de Máquina.

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 5 2,0 10

Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 5 2,0 10

Informática Básica 2 2,0 4

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades

3 2,0 6

Conhecimentos Específicos 15 2,0 30

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 --------------- 60 ---------------

2ª
Prova
Prática

De acordo com o item 12 --------------- --------------- 20
Eliminatório e
Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 80
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Leia-se:
TABELA 9.3

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Calceteiro;
- Carpinteiro;
- Eletricista;
- Encanador;
- Mecânico;
- Pedreiro;
- Soldador.

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 5 2,0 10

Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 5 2,0 10

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades

5 2,0 10

Conhecimentos Específicos 15 2,0 30

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 --------------- 60 ---------------

2ª
Prova
Prática

De acordo com o item 12 --------------- --------------- 20 Eliminatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 80

TABELA 9.5
NÍVEL MÉDIO

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Operador de Máquina.

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 5 2,0 10

Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 5 2,0 10

Informática Básica 2 2,0 4

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades

3 2,0 6

Conhecimentos Específicos 15 2,0 30

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 --------------- 60 ---------------

2ª
Prova
Prática

De acordo com o item 12 --------------- --------------- 20 Eliminatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 80

Art. 2º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2019, no item 12, passando a conter
a seguinte redação:

Onde se lê:
“12.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no

subitem 9.3 e estar classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 12.1, além de não ser eliminado por
outros critérios estabelecidos neste Edital;

12.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 12.1, ainda que tenham a nota
mínima  prevista  no  subitem  9.3,  não  serão  convocados  para  a  Prova  Prática  e  estarão  automaticamente
desclassificados no concurso.”

Leia-se:
“12.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no

subitem 9.10 e estar classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 12.1, além de não ser eliminado por
outros critérios estabelecidos neste Edital;

12.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 12.1, ainda que tenham a nota
mínima  prevista  no  subitem  9.10,  não  serão  convocados  para  a  Prova  Prática  e  estarão  automaticamente
desclassificados no concurso.”

Onde se lê:
“12.2 A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório.”

Leia-se:
“12.2 A Prova Prática é de caráter eliminatório.”

Onde se lê:
TABELA 12.11
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PROVA PRÁTICA

CARGO 102: CALCETEIRO

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefa: Preparar uma área de aproximadamente de 2x2, determinar seu desnível de acordo com a exigência local, executar
a assentamento de piso (Paver ou Alvenaria Poliédrica), considerando o esquadro e o alinhamento. O assentamento de piso
deverá ser realizado em dois metros quadrados.

Serão disponibilizados EPI’s, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para execução da tarefa. 

Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.12
PROVA PRÁTICA

CARGO 103 e 110: CARPINTEIRO

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefas:  Construir uma ½ tesoura em madeira, conforme dimensões determinadas no desenho que será apresentado por
ocasião da prova prática. 

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.13
PROVA PRÁTICA

CARGO 104: ELETRICISTA

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefas:
I - Identificação de componentes elétricos em quadro de distribuição de baixa e alta tensão;
II - Instalação de circuito elétrico (relé fotocélulas, sistema de interruptores intermediários, sensores de presença em paralelo
e reator);
III  - Determinação de potência e corrente em um circuito elétrico com o uso de ferramentas e instrumentos de medição
adequados.

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo para execução: 30 (trinta) minutos

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.14
PROVA PRÁTICA

CARGO 105: ENCANADOR

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefa: Realização de instalação de um sistema de água fria no banheiro; troca de reparos de válvula de descarga tipo hidra.

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo para execução: 30 (trinta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.15
PROVA PRÁTICA

CARGO 106: MECÂNICO 

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefas: I - Identificar e consertar defeitos mecânicos nos diversos sistemas de veículos leves, veículos pesados e máquinas
pesadas; 
II  –  Conhecimento  sobre  procedimento  de  montagem  de  motor  diesel  e  identificação  de  causa  de  outros  problemas
mecânicos nos diversos sistemas dos veículos e máquinas pesadas, a ser demonstrado pelo candidato através de simulação
prática, por apontamento.

20 pontos
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Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo máximo de prova: até 80 (oitenta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.16
PROVA PRÁTICA

CARGO 107: PEDREIRO

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefa:  Confecção  de  uma  parede  em  L (dois  lados)  de  tijolos  (lajotas)  de  seis  furos,  utilizando  argamassa  preparada
anteriormente,  de aproximadamente 1 (um) metro de comprimento por 60 (sessenta)  centímetros de altura, cada lado da
parede, com espessura de argamassa de aproximadamente 1 (um) centímetro.
Itens que serão avaliados de forma conjunta:
a) Marcação do esquadro no piso para elevação de alvenaria;
b) Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria;
c) Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento;
d) Amarração dos tijolos.

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo para execução: 60 (sessenta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.17
PROVA PRÁTICA

CARGO 109: SOLDADOR

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefa: Cortar 2 (dois) pedaços de ferro chato 2” x ¼ x 25 cm com Policorte, na sequência soldar as duas peças unindo-as
de lado, fazendo com que dobre sua medida de largura. Executar duas soldas (horizontal e vertical) utilizando máquinas de
Solda Elétrica e Mig, após, proceder o corte da mesma peça utilizando Maçarico.

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo para execução: 30 (trinta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.18
PROVA PRÁTICA

CARGO 203: OPERADOR DE MÁQUINAS

Tipo de Máquinas DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO –
PONTUAÇÃO
MÍNIMA PARA

CADA MÁQUINA

AVALIAÇÃO –
PONTUAÇÃO

MÁXIMA PARA
CADA MÁQUINA

Mini Carregadeira
(BobCat)

Tarefa:  Realização  de  serviços  de  escavação,  amontoamento  de  terra,
terraplanagem e carregamento de materiais (terra) de um ponto para outro ou em
caçamba de caminhão basculante.
Tempo para execução: até 30 (trinta) minutos.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será
automaticamente eliminado do certame.

05 pontos 10 pontos

Retroescavadeira

Tarefa: Realização de serviços de escavação (abertura de vala), amontoamento de
terra, terraplanagem e carregamento de materiais (terra) de um ponto para outro ou
em caçamba de caminhão basculante.
Tempo para execução: até 30 (trinta) minutos.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será
automaticamente eliminado do certame.

05 pontos 10 pontos

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 20 pontos
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Leia-se:
TABELA 12.11

PROVA PRÁTICA

CARGO 102: CALCETEIRO

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefa: Preparar uma área de aproximadamente de 2x2, determinar seu desnível de acordo com a exigência local, executar
a assentamento de piso (Paver ou Alvenaria Poliédrica), considerando o esquadro e o alinhamento. O assentamento de piso
deverá ser realizado em dois metros quadrados.

Serão disponibilizados EPI’s, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para execução da tarefa. 

Tempo da prova: até 60 (sessenta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.12
PROVA PRÁTICA

CARGO 103 e 110: CARPINTEIRO

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefas:  Construir uma ½ tesoura em madeira, conforme dimensões determinadas no desenho que será apresentado por
ocasião da prova prática. 

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo da prova: até 60 (sessenta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.13
PROVA PRÁTICA

CARGO 104: ELETRICISTA

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefas:
I - Identificação de componentes elétricos em quadro de distribuição de baixa e alta tensão;
II - Instalação de circuito elétrico (relé fotocélulas, sistema de interruptores intermediários, sensores de presença em paralelo
e reator);
III  - Determinação de potência e corrente em um circuito elétrico com o uso de ferramentas e instrumentos de medição
adequados.

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo para execução: até 30 (trinta) minutos

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.14
PROVA PRÁTICA

CARGO 105: ENCANADOR

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefa: Realização de instalação de um sistema de água fria no banheiro; troca de reparos de válvula de descarga tipo hidra.

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo para execução: até 30 (trinta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.15
PROVA PRÁTICA

CARGO 106: MECÂNICO 

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefas: I - Identificar e consertar defeitos mecânicos nos diversos sistemas de veículos leves, veículos pesados e máquinas
pesadas; 
II  –  Conhecimento  sobre  procedimento  de  montagem  de  motor  diesel  e  identificação  de  causa  de  outros  problemas
mecânicos nos diversos sistemas dos veículos e máquinas pesadas, a ser demonstrado pelo candidato através de simulação
prática, por apontamento.

20 pontos
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Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo máximo de prova: até 60 (sessenta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.16
PROVA PRÁTICA

CARGO 107: PEDREIRO

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefa:  Confecção  de  uma  parede  em  L (dois  lados)  de  tijolos  (lajotas)  de  seis  furos,  utilizando  argamassa  preparada
anteriormente,  de aproximadamente 1 (um) metro de comprimento por 60 (sessenta)  centímetros de altura, cada lado da
parede, com espessura de argamassa de aproximadamente 1 (um) centímetro.
Itens que serão avaliados de forma conjunta:
a) Marcação do esquadro no piso para elevação de alvenaria;
b) Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria;
c) Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento;
d) Amarração dos tijolos.

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo para execução: até 60 (sessenta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.17
PROVA PRÁTICA

CARGO 109: SOLDADOR

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Tarefa: Cortar 2 (dois) pedaços de ferro chato 2” x ¼ x 25 cm com Policorte, na sequência soldar as duas peças unindo-as
de lado, fazendo com que dobre sua medida de largura. Executar duas soldas (horizontal e vertical) utilizando máquinas de
Solda Elétrica e Mig, após, proceder o corte da mesma peça utilizando Maçarico.

Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.
Tempo para execução: até 30 (trinta) minutos.

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

20 pontos

TOTAL DE PONTOS 20 pontos

TABELA 12.18
PROVA PRÁTICA

CARGO 203: OPERADOR DE MÁQUINAS

Tipo de Máquinas DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO –
PONTUAÇÃO
MÍNIMA PARA

CADA MÁQUINA

AVALIAÇÃO –
PONTUAÇÃO

MÁXIMA PARA
CADA MÁQUINA

Mini Carregadeira
(BobCat)

Tarefa:  Realização  de  serviços  de  escavação,  amontoamento  de  terra,
terraplanagem e carregamento de materiais (terra) de um ponto para outro ou em
caçamba de caminhão basculante.
Tempo para execução: até 20 (vinte) minutos.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será
automaticamente eliminado do certame.

05 pontos 10 pontos

Retroescavadeira

Tarefa: Realização de serviços de escavação (abertura de vala), amontoamento de
terra, terraplanagem e carregamento de materiais (terra) de um ponto para outro ou
em caçamba de caminhão basculante.
Tempo para execução: até 20 (vinte) minutos.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será
automaticamente eliminado do certame.

05 pontos 10 pontos

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 20 pontos

Art. 3º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2019, no item 13, passando a conter
a seguinte redação:

Onde se lê:
“13.2. Para o cargo de NÍVEL FUNDAMENTAL:  Calceteiro,  Carpinteiro,  Eletricista,  Encanador,  Mecânico,  Pedreiro e

Soldador,  a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova
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prática.
13.2.1 Para o cargo de NÍVEL MÉDIO: Operador de Máquina, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à soma das

notas obtidas na prova objetiva e na prova prática.
13.2.2 Para os demais cargos, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva.”

Leia-se:
“13.2 Para TODOS os cargos, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva.”

Art. 4º Fica RETIFICADO no ANEXO II do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2019, dos conteúdos
programáticos referentes ao caderno de Conhecimentos Específicos do cargo  104 -  ELETRICISTA,  passando a conter  a
seguinte redação:

 Onde se lê:

CARGO 104: ELETRICISTA

Conhecimentos Específicos: 1. Eletricidade: reparo em redes elétricas prediais; iluminação; dispositivos e comandos de
proteção elétrica; instalações elétricas em baixa tensão; ferramentas e equipamentos de proteção individual e de grupo. 2.
Instalações hidros sanitárias: instalações elétricas de água fria e quente; instalações hidros sanitárias cloacais e pluviais;
tubos, soldas e conexões de cobre, ferro, PVC e CPVC; manutenção de caixas d'água; reparos em redes de água e esgoto. 3.
Obra civil: ligações entre paredes; preparo e traços de argamassas e concreto; tipos de revestimentos em paredes e pisos;
ferramentas adequadas para o serviço; tipos de materiais utilizados na construção de paredes de alvenaria. 4. Manutenção de
máquinas e equipamentos: reparo de fechaduras, vidraças, chuveiros elétricos, motores e equipamentos em geral. 5. Normas
NR10 e NBR 5410/2008.

 Leia-se:

CARGO 104: ELETRICISTA

Conhecimentos Específicos: 1. Eletricidade: Grandezas elétricas; leis básicas da eletricidade; Fundamentos de análise em
circuitos de corrente contínua: lei  de Ohm e leis de Kirchhoff;  Fundamentos de circuitos elétricos em corrente alternada:
tensões de fase e de linha, valor eficaz, defasagem; instrumentos de medição de grandezas elétricas; sistema internacional de
unidades; diagramas elétricos e simbologia; medidas elétricas; sistemas elétricos de potência,  condutores elétricos:  tipos,
especificações, emendas. 2. Instalações elétricas: Reparo em redes elétricas prediais; iluminação; dispositivos e comandos de
proteção elétrica; instalações elétricas em baixa tensão; ferramentas e equipamentos de proteção individual e coletiva _EPI´s
e EPC´s. 3. Equipamentos Elétricos e Dispositivos de proteção: Motor de corrente contínua, motor de indução, transformador,
disjuntor, interruptor diferencial residual, fusíveis, relé, dispositivo de proteção contra surtos e para-raios; choque elétrico e
efeito térmico; aterramento elétrico. 4. Manutenção de máquinas, equipamentos e normas: Chuveiros elétricos, motores e
equipamentos em geral. NR10 - Segurança em instalações e serviços de eletricidade, e NBR 5410/2008 - Instalações elétricas
de baixa tensão. 

Art. 5º Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

São Bento do Sul/SC, 15 de julho de 2019.

 MAGNO BOLLMANN
Prefeito do Município de São Bento do Sul

Vilson Fenner 
Diretor Presidente da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB

Sylvio Roberto Munhoz 
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul

Marcio Brosowsky 
Diretor Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul
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