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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Edital de Retificação nº 01
A Prefeitura Municipal de Duartina, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder
Executivo, Sr. Aderaldo Pereira de Souza Junior, no uso de suas atribuições legais, juntamente
com a empresa CEMAT Assessoria Administrativa Ltda, torna público aos interessados, com
fundamento no Capítulo IX, item 7, do Edital do Concurso Público nº 01/2017, as seguintes
retificações:
1. Leia-se como segue e não como constou:
III - DAS PROVAS
1- O concurso público constará de provas e etapas especificadas por Grupo de Prova,
conforme tabela do Capítulo I deste Edital, da seguinte forma:
...
3- A prova prática será aplicada aos candidatos classificados, de melhor classificação na
1ª fase - prova escrita, em quantidade correspondente a 7 (sete) vezes o número de vagas
dos respectivos empregos de Auxiliar Operacional Feminino e Auxiliar Operacional
Masculino e, a 3 (três) vezes o número de vagas do emprego de Operador de Máquinas,
conforme tabela do Capítulo I, sendo que em caso de empate na última colocação, todos
serão convocados para a 2ª fase.
3.1- A prova prática será realizada para avaliação das tarefas típicas dos empregos de Auxiliar
Operacional (Feminino e Masculino) e Operador de Máquinas, de acordo com suas
respectivas atribuições e/ou conhecimentos específicos do conteúdo programático
indicado no Anexo I combinado com os Anexos II e III deste Edital, por profissionais
capacitados.
3.2- O candidato classificado e convocado deverá apresentar-se no local, data e horário
oportunamente divulgados (data provável de 01 de outubro de 2017), munido dos originais
de documento de identidade e, no caso de Operador de Máquinas, também da Carteira
Nacional de Habilitação válida, letra “D” ou superior.
3.3- A prova prática será efetuada com equipamentos, instrumentos e/ou veículos a serem
indicados pela Prefeitura, no ato da prova.
2. Leia-se como segue e não como constou:
Anexo II
Prova Prática
A prova prática será aplicada aos candidatos classificados, de melhor classificação
na 1ª fase - prova escrita, em quantidade correspondente a 7 (sete) vezes o número de
vagas dos respectivos empregos de Auxiliar Operacional Feminino e Auxiliar Operacional
Masculino e, a 3 (três) vezes o número de vagas do emprego de Operador de Máquinas,
conforme tabela do Capítulo I, sendo que em caso de empate na última colocação, todos
serão convocados para a 2ª fase.
O candidato classificado e convocado deverá apresentar-se no local, data e horário
oportunamente divulgados (data provável de 01 de outubro de 2017), munido dos originais de
documento de identidade e, no caso de Operador de Máquinas, também da Carteira Nacional de
Habilitação válida, letra “D” ou superior, com os seguintes quesitos a serem avaliados: . . .
Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições do Edital do Concurso Público nº
01/2017 e está à disposição dos interessados no quadro de atos oficiais do Paço da Prefeitura
Municipal e no site da CEMAT (www.cematconcurso.com.br).
Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é
expedido o presente Edital, que vai afixado no lugar de costume da Prefeitura Municipal de
Duartina, bem como publicado no Jornal de circulação no Município.
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Prefeitura Municipal de Duartina, 11 de setembro de 2017.

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal
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