
 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2022 
EDITAL Nº 02/2022, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 

PRIMEIRA RERRATIFICAÇÃO 
 

 
 

Rerratifica dispositivos do Edital de 
Abertura das Inscrições do Concurso 
Público de Provas e Títulos e Processo 
Seletivo Público do Município de Faxinal 
dos Guedes. 

 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais, e; 
 
 

Considerando o Edital nº 01/2022, de 19 de setembro de 2022, que abre 
inscrições e estabelece normas para realização de Concurso Público de Provas e Títulos 
para formação de cadastro de reserva e provimento de cargos públicos em caráter efetivo 
do quadro permanente de pessoal e Processo Seletivo Público do Município de Faxinal 
dos Guedes; 

 
Considerando o disposto no item 14.1 do Edital nº 01/2022, TORNA PÚBLICA a 

Primeira Rerratificação do Edital de Concurso Público de Provas e Títulos e Processo 
Seletivo Público nº 01/2022, conforme segue: 
 
 

Art. 1º O item 6.1 do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público de 
Provas e Títulos e Processo Seletivo Público nº 01/2022 passa a vigorar com as 
seguintes especificações: 

 
“6.1. O Concurso Público e o Processo Seletivo Público constituir-se-ão de prova escrita 
objetiva de conhecimentos para todos os cargos e empregos públicos, prova de títulos 
para todos os cargos de nível superior e professores previstos neste Edital e provas 
práticas para os cargos de Borracheiro, Eletricista Predial Geral, Mecânico, Motorista, 
Operador de Máquinas Pesadas e Soldador em Geral.” 

 
Art. 2º Os itens 9.1, 9.5 e 9.6 do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso 

Público de Provas e Títulos e Processo Seletivo Público nº 01/2022 passam a vigorar com 
as seguintes especificações: 
 

“9.1. As provas práticas serão aplicadas para os cargos de Borracheiro, Eletricista 
Predial Geral, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Soldador em Geral, 
em data diversa da prova objetiva de conhecimentos, com data, local e horário a 
confirmar na publicação de edital específico de convocação, sendo que somente serão 
habilitados para as provas práticas os candidatos aprovados na prova objetiva de 
conhecimentos, isto é, aqueles candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,00 
(cinco vírgula zero) pontos, observadas as regras disciplinadas neste Capítulo. 

 



 
 

9.5. Para realizar a prova prática os candidatos deverão comparecer na data, local e 
horário estabelecidos no edital de convocação específica para as provas práticas para 
identificação e chamada, devendo apresentar, obrigatoriamente, um documento de 
identificação original válido com foto. 
 
9.6. O candidato que não comparecer, chegar atrasado ou se ausentar sem autorização 
da Comissão Executora antes de realizar a prova ou não apresentar a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), nas categorias estabelecidas pelo Edital, esta exigível para os 
cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, não poderá realizar a prova 
prática; será considerado desistente, estando automaticamente, desclassificado do 
certame.” 

 
Art. 3º O item 9.8 do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público de 

Provas e Títulos e Processo Seletivo Público nº 01/2022 passa a vigorar acrescido dos 
subitens 9.8.3, 9.8.4, 9.8.5 e 9.8.6 com as seguintes especificações: 
 

“9.8. A prova prática será aplicada nos seguintes termos e condições: 
(...) 
9.8.3. Para o cargo de Borracheiro consistirá na execução de atividades inerentes às 
atribuições do cargo, tais como identificação nominal de ferramentas e equipamentos 
utilizados, montagem e desmontagem de pneus, reparos em câmaras de ar, revisar, 
calibrar, reparar e trocar pneus e câmaras de ar. 
 
9.8.4. Para o cargo de Eletricista Predial Geral consistirá na execução de atividades 
inerentes às atribuições do cargo, tais como montagem e teste de circuito elétrico de 
bancada, identificar nominalmente os componentes, ferramentas e/ou instrumentos de 
elétrica predial, escolher e utilizar os equipamentos de proteção individual adequados, 
selecionar as ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos, montagem de 
circuito elétrico, medição e testes das grandezas elétricas do circuito elétrico com o uso 
de multímetro e chave teste de voltagem. 
 
9.8.5. Para o cargo de Mecânico consistirá na execução de atividades inerentes às 
atribuições do cargo, tais como identificação nominal de peças, ferramentas, 
componentes e instrumentos e realizar manutenção e reparo (montagem/desmontagem) 
de um componente de uma motoniveladora. 
 
9.8.6. Para o cargo de Soldador em Geral consistirá na execução de atividades inerentes 
às atribuições do cargo, tais como identificação nominal de ferramentas, componentes, 
instrumentos e equipamentos utilizados para soldagem em peças de metal, regular 
parâmetros de soldagem e corte, controlar temperatura, regular maçarico, selecionar 
eletrodo, regular parâmetros de solda, materiais para montar, reforçar ou reparar partes 
ou conjuntos mecânicos, soldagem com chama de maçarico e misturas gasosas e uso 
de equipamentos de proteção individual.” 

 
Art. 4º O item 9.9 do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público de 

Provas e Títulos e Processo Seletivo Público nº 01/2022 passa a vigorar acrescido do 
subitem 9.9.1 e com as seguintes especificações: 
 

“9.9. A avaliação da prova prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas 
Pesadas consistirá de exame de direção e operação em práticas de condução e 
manobras, com estrita observância às normas de trânsito vigentes, compreendendo, não 
necessariamente todos, mas, basicamente, os seguintes procedimentos: 
(...) 
 
9.9.1. A avaliação da prova para os cargos de Borracheiro, Eletricista Predial Geral, 
Mecânico e Soldador em Geral consistirá mediante avaliação dos seguintes quesitos: 



 
a) Apresentação do candidato: vestuário e calçado apropriados para a atividade de 
conformidade com as atribuições do cargo; 
b) Escolha dos materiais, utensílios e insumos apropriados; 
c) Uso adequado e seguro do equipamento, utensílios e insumos pertinentes; 
d) Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e normas de segurança no 
trabalho; 
e) Demonstração de conhecimento do ofício / profissão e habilidades com os 
instrumentos de trabalho; 
f) Organização dos materiais durante e após a execução das tarefas; 
g) Cumprir as regras de realização da tarefa de forma adequada; 
h) Qualidade no desempenho da tarefa ante a técnica, habilidade, aptidão, produtividade 
e eficiência; 
i) Executar a tarefa no prazo estipulado de até quinze (15) minutos por candidato.” 

 
Art. 5º Os itens 9.10 e 9.11 e o subitem 9.11.1 do Edital de Abertura das 

Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos e Processo Seletivo Público nº 
01/2022 passam a vigorar com as seguintes especificações: 
 

“9.10. Para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, os candidatos 
deverão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vigente, obrigatoriamente 
nos termos expressos no item 9.8, em suas formas física ou digital, consoante 
disposições do item 2.12 deste Edital. 
 
9.11. Do total da pontuação máxima correspondente à prova prática, para os cargos de 
Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, será subtraído o somatório de pontos 
perdidos correspondentes às faltas cometidas durante a realização da prova. 
 
9.11.1. A nota final da prova prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas 
Pesadas será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 
NPP = 10 – Σ PP 

Onde: 
NPP = nota da prova prática 
Σ PP = somatória dos pontos perdidos.” 

 
Art. 6º Os itens 38, 41, 48 e 66 do Anexo I-A (Quadro de cargos e vagas) do 

Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos e Processo 
Seletivo Público nº 01/2022 passam a vigorar com as seguintes especificações: 

 
ANEXO I 

ANEXO I-A 
DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, PADRÃO DE VENCIMENTOS, HABILITAÇÃO, 

TIPOS DE PROVAS E VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 ITEM CARGOS / EMPREGOS 
VAGA 

OU 
CR 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

PADRÃO DE 
VENCIMENTO 
INICIAL (R$) 

HABILITAÇÃO 
TIPOS DE 
PROVAS 

VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

38 Borracheiro 01 40h 2.940,13 Alfabetizado 
Objetiva/ 
Prática 

50,00 

41 Eletricista Predial Geral 01 40h 4.593,19 

Ensino fundamental e curso 
de formação de eletricista em 
linhas e rede de distribuição e 
Norma Reguladora NR-10; 
três anos de experiência de 
eletricista nível I. 

Objetiva/ 
Prática 

50,00 

48 Mecânico 01 40h 4.097,88 
Alfabetizado e portador de 
Carteira Nacional de 
Habilitação 

Objetiva/ 
Prática 

50,00 

66 Soldador em Geral 01 40h 4.009,91 
Ensino fundamental e curso 
de formação de soldador 

Objetiva/ 
Prática 

50,00 



 
 

Art. 7º Fica o presente Edital Rerratificatório incorporado, para todos os efeitos, 
ao Edital nº 01/2022, do Concurso Público de Provas e Títulos e Processo Seletivo 
Público nº 01/2022. 
 

Art. 8º As demais cláusulas e disposições do Edital em epígrafe permanecem 
inalteradas. 
 

 
 

Faxinal dos Guedes/SC, em 20 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GILBERTO ANGELO LAZZARI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


