PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
Rua Elpídio dos Santos, n°541 –Fone/Fax (46) 3245-1130
CEP – 85548-000 – Honório Serpa – PR

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 013/2019
Divulga as notas definitivas das provas
objetivas aplicadas em 30/06/2019 e
convocação para provas práticas do Concurso
Público Edital de abertura nº 001/2019.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO:
1. A divulgação dos recursos interpostos quanto às notas preliminares das provas objetivas aplicadas
em 30/06/2019, conforme segue:

Inscrição
49700058

Nascimento

Candidato

Cargo

RESULTADO
INDEFERIDO

49700851

13/12/1977 VALDINERIA APARECIDA
Auxiliar de Serviços Gerais
FERREIRA DE OLIVEIRA PALHANO
14/09/1995 vandreza de oliveira witechak
Auxiliar de Serviços Gerais

49700772

07/04/1968 zenilde albino narcizo

Enfermeiro Padrão

INDEFERIDO

49701295

Motorista de Veículos Leves

INDEFERIDO

Professor de Ensino Fundamental e Infantil

INDEFERIDO

Professor de Ensino Fundamental e Infantil

INDEFERIDO

49700937

18/09/1977 Tatiana de Lourdes Albino de
Abreu
22/04/1979 Eliane Aparecida Antunes Pereira
Miguel
00/00/0000 Iverlene Uteinski Lenhart
Pinheiro
06/02/1979 Liliane Gonçalves Mendes

Professor de Ensino Fundamental e Infantil

INDEFERIDO

49700766

00/00/0000 Luana Cristina Dos Santos Bueno Professor de Ensino Fundamental e Infantil

INDEFERIDO

49700528

00/00/0000 Marisangela Camargo de Souza

Professor de Ensino Fundamental e Infantil

INDEFERIDO

49700849

00/00/0000 Tais Guesser

Professor de Ensino Fundamental e Infantil

INDEFERIDO

49700179
49701110

INDEFERIDO

2. A divulgação das notas definitivas das provas objetivas do Concurso Público Edital de abertura nº
001/2019, conforme ANEXO l.
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3. A convocação dos candidatos aos cargos de Motorista de Ambulância, Motorista de Caminhões e
Ônibus e Operador de Máquinas Rodoviárias, constantes no ANEXO II do presente edital, para
realização da prova prática na data de 11/08/2019, nos seguintes locais:
LOCAL DA PROVA PRÁTICA (MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE CAMINHÕES E
ÔNIBUS): DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 386 – CENTRO - HONÓRIO SERPA – PR.
HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SEU HORÁRIO LIMITE DE CHEGADA AO LOCAL DA
PROVA NO ANEXO II.
LOCAL DA PROVA PRÁTICA (OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS): DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 386 – CENTRO - HONÓRIO SERPA – PR.
HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SEU HORÁRIO LIMITE DE CHEGADA AO LOCAL DA
PROVA NO ANEXO II.
4. A divulgação das tarefas que serão solicitadas aos candidatos que realizarão as provas práticas e o
tempo máximo para execução das mesmas:
CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
VEÍCULO A SER UTILIZADO: Automóvel Ambulância Renaul Master Allt 1.4 - Ano 2015
TAREFA: Exame de direção veicular, no qual o candidato deverá realizar a tarefa em 3 etapas, na presença
de avaliadores.
1ª etapa: Verificação dos acessórios e cuidados básicos preventivos.
2ª etapa: Baliza. – Tempo máximo da etapa: 6 minutos
3ª etapa: Realização de percurso pré-determinado, na qual será avaliado o comportamento e a habilidade
na condução do veículo, observando-se o respeito às leis de trânsito.
Importante: Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente
eliminado do concurso público, interrompendo a prova prática imediatamente, conforme item 8.8.1 do
Edital de abertura do Concurso Público.
TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos
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CARGO: MOTORISTA DE CAMINHÕES E ÔNIBUS
VEÍCULO A SER UTILIZADO: Caminhão Mercedez-Benz Atron 2729K 6x4 – Ano 2014
TAREFA: Exame de direção veicular, no qual o candidato deverá realizar a tarefa em 3 etapas, na presença
de avaliadores.
1ª etapa: Verificação dos acessórios e cuidados básicos preventivos.
2ª etapa: Baliza. – Tempo máximo da etapa: 6 minutos
3ª etapa: Realização de percurso pré-determinado, na qual será avaliado o comportamento e a habilidade
na condução do veículo, observando-se o respeito às leis de trânsito.
Importante: Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente
eliminado do concurso público, interrompendo a prova prática imediatamente, conforme item 8.8.1 do
Edital de abertura do Concurso Público.
TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
MÁQUINA A SER UTILIZADA: Retroescavadeira Marca JCB Mod. 3CX – Ano 2018
TAREFA: O candidato deverá realizar um check-list dos principais acessórios da máquina e de seus
comandos. Em seguida o candidato deverá realizar as operações de acordo com as instruções do
avaliador. Abertura de uma vala de (5m x 0,80m x 1,50m de profundidade), fechar a vala com o auxílio
da caçamba da máquina.
TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos
5. As tarefas possuem um tempo máximo de execução, conforme tabela do item 4 da presente publicação. Caso
o candidato não consiga realizar a tarefa no tempo máximo estipulado, ao término do tempo, será solicitado
pelo avaliador que o candidato interrompa as atividades que estiverem sendo realizadas, estando
automaticamente eliminado do Concurso Público.
6. A realização da prova prática ocorrerá seguindo a ordem de convocação do ANEXO II do presente edital.

7. Para os candidatos aos cargos de Motorista de Ambulância e Motorista de Ônibus e Caminhão serão
consideradas situações gravíssimas, que implicam a eliminação automática do candidato no certame:
a) Avançar a via preferencial ou parada obrigatória;
b) Exceder a velocidade regulamentada para a via;
c) Provocar acidente durante a realização da prova;
d) Usar contramão de direção;
e) Não completar a realização de todas as etapas da prova, exceto por falha mecânica ou elétrica do veículo.
8. Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias serão consideradas situações gravíssimas,
que implicam a eliminação automática do candidato no certame:
a) Tombar a máquina/equipamento;
b) Exceder o tempo limite para a conclusão da tarefa;
c) Provocar acidente durante a prova;
d) Permanecer por mais de 10 minutos sem movimentar a máquina/equipamento.
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9. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento oficial de identificação com foto (original), dentre os previstos no subitem 7.8 do
edital de abertura nº. 001/2018.
9.1 Os candidatos aos cargos de Motorista de Ambulância e Motorista de Ônibus e Caminhão deverão
apresentar-se portando a Carteira Nacional de Habilitação, conforme a categoria exigida no requisito do
cargo, devendo o documento em questão estar devidamente dentro do prazo de validade, de acordo com a
legislação vigente (Código de Trânsito Brasileiro), fazendo uso de óculos, ou lentes de contato, quando houver
a exigência na CNH.
9.2 Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias deverão apresentar-se portando no dia
da prova prática o cartão de identificação (com nome e fotografia), em atenção à NR 12 – Segurança no
Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
9.3 Não será aceito para realizar a prova qualquer tipo de protocolo da habilitação. Sem Carteira de
Habilitação/Cartão de Identificação o candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente boletim
de ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame.
10. É de exclusiva responsabilidade do candidato observar o Item 1 do presente Edital para verificação do local e
horário de realização da prova prática, bem como, observar as demais regras previstas no Item 8 do Edital de
Abertura nº 001/2018.
11. A Prova Prática realizar-se-á, independentemente das adversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida
para a realização da mesma, não havendo aplicação de provas em data, local e horários diversos do
estabelecidos neste edital.
12. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização da prova prática fora da data, horário e local
estabelecidos no presente edital.

13. Durante a execução da avaliação não será permitida a utilização de nenhum dispositivo eletrônico, exceto os
que forem fornecidos pela própria Comissão organizadora para fins de execução da tarefa relativa ao cargo.

Honório Serpa, 05 de agosto de 2019.

Alexsandro Santin Martins
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
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