PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76235746/0001-46
Rua Alcides Prudente Pavan,130 - Fone/Fax: (043) 3544-1234 CEP: 86370-000 Santa Amélia - PR

EDITAL N.º 003/2012
Retifica o edital nº 001/2012 do Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Santa Amélia referente
ao Cargo de Motorista e Motorista de veículos
pesados.
O Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, Anibal Eumann
Mesas no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

TORNAR PÚBLICO
No edital 001/2012, item 6.1, referente às Provas Práticas, onde se lê:
6.1
As provas serão realizadas no dia 04/11/2012, na cidade de Santa Amélia - PR. Os
locais das provas, bem como o ensalamento, serão divulgados conforme previsto
no item 4.9. A prova prática, para o cargo de Operador de Máquinas, será
realizada no dia 18/11/2012, em local e horário a ser designado junto com a
publicação do gabarito definitivo, somente pelos candidatos aprovados na prova
objetiva.
LEIA- SE:
6.1
As provas serão realizadas no dia 04/11/2012, na cidade de Santa Amélia - PR. Os
locais das provas, bem como o ensalamento, serão divulgados conforme previsto
no item 4.9. A prova prática, para o cargo de Operador de Máquinas, Motorista e
Motorista de Veículos Pesados, será realizada no dia 18/11/2012, em local e
horário a ser designado junto com a publicação do gabarito definitivo, somente
pelos candidatos aprovados na prova objetiva.
No edital 001/2012, referente às Isenções, para o cargo de Motorista e Motorista de
veículos pesados, inclui-se:
Isenção do dia 18/09/2012 até o dia 20/09/2012, sendo a divulgação do resultado
preliminar dia 21 de setembro de 2012.
O recurso do indeferimento da isenção será do dia 24/09/2012 até 26/09/2012, com
divulgação definitiva no dia 27/09/2012.
No edital 001/2012, Anexo I, inclui-se o cargo de Motorista e Motorista de veículos
pesados, onde se lê:
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ANEXO I
Quantidade
Vagas

CARGO
Motorista
Motorista de veículos pesados

de Carga

Horária
Vencimentos
SEMANAL
(R$)
(Horas)

01
01

40
40

671,62
671,62

Nível Fundamental – Distribuição das Questões
NÚMERO DE QUESTÕES
CARGO

Conhecimentos
específicos

Língua
Portuguesa

Matemática

Motorista

10

10

10

Motorista de veículos pesados

10

10

10

ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS

MOTORISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro: instituído pela Lei n.
9.503 de 23 de setembro de 1997 e suas atualizações. Direção defensiva: elementos
básicos, condições adversas, tipos de colisão, comportamentos seguros no trânsito e
comportamentos de risco no trânsito. Com o veículo em movimento: observar indicadores
e saber quando parar em caso de indicações de problemas. Ao parar o motor como
proceder em situação normal de funcionamento e em caso de temperatura elevada.
Como usar o motor, embreagem, caixa de mudanças, freio motor. Noções de
manutenção primária: filtro de ar; alimentação de combustível; lubrificação; arrefecimento;
freio. Direção defensiva: segurança no trânsito; colisões com veículos em sentido
contrário; colisões em cruzamento; como ultrapassar e ser ultrapassado; outros tipos de
acidentes.
LINGUA PORTUGUESA
TEXTO - compreensão e interpretação. Coesão textual. Linguagem verbal e não verbal.
Tipos de discurso. Pontuação. Qualidades da boa linguagem.
GRAMÁTICA - FONOLOGIA – letras e fonemas (classificação), dígrafos, encontros
consonantais e vocálicos. Tonicidade. Sílaba e divisão silábica. Ortografia, acentuação
gráfica e emprego do hífen. Reforma ortográfica. Prosódia e ortoepia. Iniciais maiúsculas
e minúsculas. Uso dos porquês, de há e a, de senão e se não, de onde e aonde.
Homônimos e parônimos. MORFOLOGIA – estrutura e processos de formação das
palavras. Substantivos, artigos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos (conjugação e
flexão dos verbos, vozes verbais, correlação entre os tempos, formas nominais).
Advérbios, preposições, conjunções e palavras denotativas, interjeições. Conectivos.
Flexões das palavras (gênero, número e grau). SINTAXE – frase, oração e período.
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Análise sintática (termos da oração, orações coordenadas, subordinadas e reduzidas).
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Colocação
pronominal. SEMÂNTICA – significante e significado. Significação das palavras, figuras e
vícios de linguagem, sinônimos, antônimos, polissemia, denotação e conotação.
Redação Oficial. Normas de comunicação oficial. Modelos de cartas, ofícios, Relatórios,
Correspondências.
MATEMÁTICA
Números naturais. Números inteiros. Divisibilidade. Frações. Sistemas de números
naturais. Os números racionais. Números reais. Equações e inequações de graus um e
dois. Aplicações. Regra de três simples. Radiciação. Razões. Proporções. Algarismos
romanos. Dízimas periódicas. Porcentagem. Medidas de superfície. Medidas de Volume.
Números decimais. Grandezas proporcionais.
PROVA PRÁTICA:
1.Conhecimentos práticos do cargo (verificação de acessórios e situação mecânica do
veículo);
2. Realizar manobras com habilidade e cuidado devidos;
3. Realizar procedimentos práticos de funcionamento do veículo;
4. Demonstrar a funcionabilidade dos equipamentos internos do veículo.
Observação: serão utilizados veículos utilizados no transporte de passageiros, caçambas,
caminhões e ônibus, destinados ao transporte de cargas e passageiros. Cada item acima
valerá 25 pontos, totalizando 100 pontos. É indispensável apresentar no momento da
avaliação prática a CNH – Carteira Nacional de Habilitação com habilitação necessária
(D).

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro: instituído pela Lei n.
9.503 de 23 de setembro de 1997 e suas atualizações. Direção defensiva: elementos
básicos, condições adversas, tipos de colisão, comportamentos seguros no trânsito e
comportamentos de risco no trânsito. Com o veículo em movimento: observar indicadores
e saber quando parar em caso de indicações de problemas. Ao parar o motor como
proceder em situação normal de funcionamento e em caso de temperatura elevada.
Como usar o motor, embreagem, caixa de mudanças, freio motor.Noções de manutenção
primária: filtro de ar; alimentação de combustível; lubrificação; arrefecimento; freio.
Direção defensiva: segurança no trânsito; colisões com veículos em sentido contrário;
colisões em cruzamento; como ultrapassar e ser ultrapassado; outros tipos de acidentes.
LINGUA PORTUGUESA
TEXTO - compreensão e interpretação. Coesão textual. Linguagem verbal e não verbal.
Tipos de discurso. Pontuação. Qualidades da boa linguagem.
GRAMÁTICA - FONOLOGIA – letras e fonemas (classificação), dígrafos, encontros
consonantais e vocálicos. Tonicidade. Sílaba e divisão silábica. Ortografia, acentuação
gráfica e emprego do hífen. Reforma ortográfica. Prosódia e ortoepia. Iniciais maiúsculas
e minúsculas. Uso dos porquês, de há e a, de senão e se não, de onde e aonde.
Homônimos e parônimos. MORFOLOGIA – estrutura e processos de formação das
palavras. Substantivos, artigos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos (conjugação e
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flexão dos verbos, vozes verbais, correlação entre os tempos, formas nominais).
Advérbios, preposições, conjunções e palavras denotativas, interjeições. Conectivos.
Flexões das palavras (gênero, número e grau). SINTAXE – frase, oração e período.
Análise sintática (termos da oração, orações coordenadas, subordinadas e reduzidas).
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Colocação
pronominal. SEMÂNTICA – significante e significado. Significação das palavras, figuras e
vícios de linguagem, sinônimos, antônimos, polissemia, denotação e conotação.
Redação Oficial. Normas de comunicação oficial. Modelos de cartas, ofícios, Relatórios,
Correspondências.
MATEMÁTICA
Números naturais. Números inteiros. Divisibilidade. Frações. Sistemas de números
naturais. Os números racionais. Números reais. Equações e inequações de graus um e
dois. Aplicações. Regra de três simples. Radiciação. Razões. Proporções. Algarismos
romanos. Dízimas periódicas. Porcentagem. Medidas de superfície. Medidas de Volume.
Números decimais. Grandezas proporcionais.
PROVA PRÁTICA:
1.Conhecimentos práticos do cargo (verificação de acessórios e situação mecânica do
veículo);
2. Realizar manobras com habilidade e cuidado devidos;
3. Realizar procedimentos práticos de funcionamento do veículo;
4. Demonstrar a funcionabilidade dos equipamentos internos do veículo.
Observação: serão utilizados veículos utilizados no transporte de passageiros, caçambas,
caminhões e ônibus, destinados ao transporte de cargas e passageiros. Cada item acima
valerá 25 pontos, totalizando 100 pontos.É indispensável apresentar no momento da
avaliação prática a CNH – Carteira Nacional de Habilitação com habilitação necessária
(D).
ANEXO V
REQUISITOS LEGAIS E CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO


MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação
Categoria “D” ou “E”.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Conduzir o veículo motorizado utilizado em transporte de carga, conduzir veículo utilizado
no transporte de passageiro dentro dos limites de lotação estabelecido pela legislação em
vigor.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Conduzir veículo motorizado, obedecendo a sinalização e aos limites de velocidade
indicadas;
Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização;
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Manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento, zelando pela sua
conservação, providenciando o abastecimento de combustíveis, lubrificação se
necessário, observando níveis de água e óleo, efetuando trocas, segundo
recomendações técnicas, calibragem dos pneus, limpeza, checagem do sistema elétrico,
etc.;
Efetuar limpeza e a desinfecção interna do veículo, após o transporte de pacientes;
Comunicar ao superior imediato quaisquer anormalidade observadas no veículo, não
transitando com o mesmo sem que elas sejam sanadas;
Fazer pequenos reparos de emergência, preservadas as condições de segurança do
veículo;
Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a
segurança dos mesmos;
Executar o serviço de transporte que lhe for atribuído e, no caso de matérias encarregarse de sua carga e descarga;
Operar, eventualmente, rádio transceptor;
Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de
medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.;
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados
preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo;
Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da
quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários
percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manterá boa organização e controle;
Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de
trabalho, deixando-o corretamente estacionado e fechado;
Executar outras tarefas correlatas.
 MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Dirige e conserva veículos automotores, da frota da Administração pública, tais como
ambulância, caminhões, ônibus, microônibus peruas escolares, manipulando os
comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em
programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e
as instruções recebidas para efetuar o transporte de materiais, pessoas e estudantes.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Inspeciona o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de
combustíveis, água, e óleo do cárter, testando freios parte elétrica e outros mecanismos
para certificar de sua condição de funcionamento.
Verifica os itinerários, o número d viagem e outras instruções de trânsito e a sinalização
visando o cumprimento das normas estabelecidas, adotando mecanismos na prevenção
ou solução de qualquer anormalidade para garantir e segurança dos passageiros
transeuntes e outros veículos.
Dirige corretamente ambulâncias, carros, caminhões, ônibus, microônibus, utilitários,
vans, peruas de transportes de estudantes e demais veículos pertencentes a frota
municipal, obedecendo ao Código Nacional de Transito, recolhendo e transportando
pessoas, cargas, materiais, animais, e equipamentos em locais e horas determinadas,
conduzindo-os em segurança em segurança conforme itinerários estabelecidos.
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Opera os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, muck, coleta de
lixo, etc; obedecendo as normas da segurança no trabalho.
Zela pela segurança da carga e do veiculo, verificando sua legalidade e correspondência
aos volumes transportados, para apresentá-las as autoridades competentes, quando
solicitadas nos postos de fiscalização.
Controla a descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos
para atender corretamente o usuário.
Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para
assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação.
Transporta materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos para obras em
andamento, assegurando a execução dos trabalhos.
Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais
transportados, quilometragem rodada, Itinerários e outras ocorrências, seguindo norma
estabelecidas.
Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem de prefeitura,
para permitir sua manutenção e abastecimento.
Efetua o transporte de terra para serviços de terraplanagem, construção de aterros ou
compactação de estradas para pavimento, acionando dispositivos para báscular os
materiais.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Especificações:
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação,
categoria “D”.
Experiência: comprovada, de dois anos, dirigindo ônibus ou caminhão.
Iniciativa/ Complexidade: planeja parcialmente suas atividades, executa tarefas rotineiras
que requerem conhecimentos práticos, com Iniciativa própria; Recebe instruções e
supervisão do superior imediato.
Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo sentada, assumindo posições
cansativas.
Esforço Mental: constante.
Responsabilidade/Dados confidenciais: Eventualmente.
Responsabilidade/Patrimônio:
pelos
veículos,
equipamentos
e
ferramentas
transportadores; erro na execução da tarefa pode causar grandes danos.
Responsabilidade/Segurança de terceiro: total, quanto aos usuários, transeuntes a outros
veículos, possibilidade de acidente de alta gravidade.
Responsabilidade/ Supervisão: pela execução das tarefas de seus ajudantes
diretos.
Ambiente de Trabalho: está sujeito á exposição a elementos desconfortáveis em grau
reduzido; executa trabalho externo; corre risco de acidentes; necessita usar
equipamentos de segurança.
Ficam mantidas as demais disposições do Edital 001/2012.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA / ESTADO DO
PARANÁ, em 18 de setembro de 2012.
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Anibal Eumann Mesas
Prefeito Municipal

