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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA 

CONCURSO PÚBLICO 01/2014  
 

EDITAL 05 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 
E  

REABERTURA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO  

 
O Prefeito Municipal de ITAPUCA, Airton Scorsatto, do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos termos 

do art. 37 da Constituição Federal e nas Leis Municipais torna público a retificação do Edital 01/2014 baseado nos seguintes termos: 
 

1- Atendendo a solicitação do Tribunal de Contas do Estado visando maior oportunidade de inscrições resolve reabrir o prazo de 
inscrições para o Concurso Público, fazendo-o desta forma por inscrições presenciais e online.  

2- Este edital torna-se COMPLEMENTO do Edital 01, Abertura, de 20/02/2014 e sua retificação, Edital 02, de 24/02/2014, 
substituindo itens específicos desses.  

3- Os candidatos que se inscreveram de forma presencial ficam todos homologados no certame. Os candidatos já inscritos que 
se sentirem prejudicados com alteração do cronograma e do Edital podem solicitar, mediante requerimento, à Presidente da 
Comissão do Concurso Público, o reembolso do pagamento da taxa de inscrição.  

4- Retifica-se o Edital 01, de Abertura, onde consta inscrições presenciais leia-se inscrições presenciais e online. As inscrições 
online ocorrerão única e exclusivamente no sítio da organizadora, em www.piascon.com.br, e as inscrições presenciais ocorre-
rão na sede da prefeitura conforme Edital de abertura.  

5- Retifica-se o Edital 01, de Abertura, nos requisitos mínimos para posse do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
que fica com a seguinte redação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de graduação de 
licenciatura em Educação Física ou bacharelado em Educação Física com formação pedagógica. Todos registrados junto ao 
CREF e reconhecidos pelo MEC.  

6- O Cronograma de Eventos passa a ser o que segue: 

CAPÍTULO II – CRONOGRAMA DE EVENTOS 
7-  

O concurso ocorrerá segundo o cronograma abaixo, devendo ser respeitado obrigatoriamente as datas previstas: 
 

ATIVIDADES DATA 

Publicação do Extrato do Edital no Jornal 02/05/2014 até 09/05/2014 

Período de Inscrições ONLINE no sítio www.piascon.com.br 03/05/2014 a 15/05/2014  

Período de Inscrições PRESENCIAIS na Prefeitura  05/05/2014 a 15/05/2014  

Último dia para pagamento do boleto 16/05/2014  

Prazo Final para Entrega laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, para candidatos portadores de 
deficiência, pedido de Condições Especiais e entrega de Comprovante de Jurado (Protocolo da Prefeitura) 

15/05/2014 

Divulgação do pedido de condições especiais para Prova (se houver) 26/05/2014 

Homologação das Inscrições 26/05/2014 

Recursos contra não-homologação de inscrições 27, 28 e 29/05/2014 

Resultado dos recursos e homologação final das inscrições 06/06/2014 

Divulgação do ensalamento dos candidatos 11/06/2014 

Prova Objetiva (Horário da Manhã às 8h) 22/06/2014 

Prova prática (às 13h) para os candidatos à Motorista e Operador de Máquinas Leves 22/06/2014 

Entrega dos Títulos (ao fiscal de sala), autenticados em cartório, dos candidatos aos cargos de Professor  22/06/2014 

Gabarito Prova Objetiva (no sítio www.piascon.com.br) 22/06/2014 

Recursos contra Gabarito, Questões de Provas (protocolo da Prefeitura)  23, 24 e 25/06/2014 

Resultado dos recursos interpostos no protocolo da Prefeitura e Divulgação do Gabarito Definitivo 04/07/2014 

Resultado preliminar  04/07/2014 

Recursos contra Resultado Preliminar (protocolo da Prefeitura)  07, 08 e 09/07/2014 

Resultado dos recursos interpostos no protocolo da Prefeitura 18/07/2014 

Homologação Final do Concurso Público  18/07/2014 
 

http://www.piascon.com.br/
http://www.piascon.com.br/
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      7- O item INSCRIÇÕES do edital de abertura passa a ter redação conforme a seguir; 

a) As inscrições PRESENCIAIS ocorrerão de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min 
às 16h no período do cronograma de eventos (item 2.1), na Prefeitura Municipal de ITAPUCA, localizada à Av. Julio Cardoso, 
953 - CEP: 95.997-000, setor de Pessoal, Bairro Centro, ITAPUCA/RS e as ONLINE no sítio www.piascon.com.br. 

b) O candidato deverá optar por inscrever-se de maneira PRESENCIAL ou ONLINE, sendo que caso venha a inscrever-se nas 
duas modalidades contará a última inscrição realizada. 

c) Para inscrever-se de forma ONLINE o candidato poderá preencher formulário específico, exclusivamente através da internet 
que deverá ser acessado, em computador provido de sistema operacional windows e Internet Explorer 6 ou superior, através 
do endereço eletrônico www.piascon.com.br no período do cronograma de eventos. 

d)  No site deve selecionar a opção “Concurso Público ITAPUCA” para incluir-se escolher a opção “Inscrição On-line”, no link de 
ITAPUCA nos “Concursos” e preencher todo o formulário de inscrição.   

e) No final da operação, o candidato deve confirmar os dados, aguardar que o sistema gerará o comprovante de inscrição e o bo-
leto bancário do Banco do Brasil, o qual o candidato deverá imprimir e efetuar o pagamento, preferencialmente no Banco do 
Brasil, impreterivelmente, até 16/05/2014.  

f) O boleto bancário pago servirá de comprovante de inscrição, sendo imprescindível sua apresentação no dia da realização da 
prova objetiva, assim como do original do documento de identidade. 

 

      8- Os itens a seguir SUBSTITUEM os de mesma numeração do Edital de Abertura: 

5.1. No dia 26/05/2014 será divulgado edital de homologação das inscrições. O candidato deverá acompanhar esse edital, bem 
como a relação de candidatos homologados para confirmar sua inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido homologada, o 
mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado neste Edital, na Prefeitura 
Municipal de ITAPUCA, localizada à Av. Julio Cardoso, 953 - CEP: 95.997-000, setor de Pessoal, Bairro Centro, ITAPU-
CA/RS. Se mantida a não homologação, o candidato será eliminado do Concurso, não assistindo direito à devolução da taxa 
de inscrição. 

6.1. A PROVA OBJETIVA será no dia 22 de junho de 2014, às 08h da manhã, na Escola Estadual de Ensino Médio Bento 
Gonçalves da Silva e terá a duração de 3 horas. 

6.2. A PROVA PRÁTICA será aplicada dia 22 de junho de 2014, a partir das 13h, aos candidatos inscritos para os cargos de 
MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES.  

6.8.2. Todos os candidatos inscritos para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Leves serão submetidos à PROVA 
PRÁTICA de desempenho conforme as condições do Edital. O candidato deve estar ciente que se reprovado na Prova 
Objetiva estará ELIMINADO do certame e caso receba nota ZERO na prova prática estará eliminado da PROVA PRÁTICA 
E DO CERTAME. Caso o candidato não compareça na data e horário estipulado, ao mesmo será atribuída nota zero e 
ELIMINADO do certame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 3 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA OS CARGOS DE MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 

PROVA OBJETIVA – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA  

ETAPAS Conteúdo 
N° de 

questões 
Valor de cada 

questão 
Nota mínima na 

Prova  
Nota máxima 

na Prova 

PROVA 
OBJETIVA 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico e Matemático  

Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
20 

2,5 60,0 100,0 

PROVA PRÁTICA - CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Quesitos avaliados 
Valor de cada 

quesito 
Critério de 
Aprovação  

Nota máxima 
na Prova 

Conforme Tabela  
Conforme 

Tabela 
60,0 100,0 

NOTA FINAL PARA O CARGO DE MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES APROVADOS 
 NA PROVA OBJETIVA E SUBMETIDOS A PROVA PRÁTICA  

NOTA FINAL = (PROVA OBJETIVA + PROVA PRÁTICA) X 0,5 
Nota Mínima para aprovação 60,0 

Nota máxima 100,0 

http://www.piascon.com.br/
http://www.piascon.com.br/
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6.8.3. A prova prática para este cargo será realizada no dia 22 de junho de 2014, a partir das 13h no Parque de Máquinas, junto 
a Secretaria Municipal de Obras, na Rua Agostinho Formagini, S/N, e será de caráter classificatório. O candidato neste dia 
deverá apresentar uma cópia reprográfica da Carteira Nacional de Habilitação juntamente com a original para realizar a Pro-
va Prática, ou cópia autenticada em cartório. 

6.8.6. A nota final para os cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES será a média aritmética de ambas as 
provas, ou seja, será a Nota da Prova Objetiva somada com a Nota da Prova Prática (pontuadas pela aplicação dos quesitos 
descritos no CAPÍTULO VII, subtraídas as notas com escala negativa pelas faltas, erros ou procedimentos inadequados co-
metidos) multiplicada pelo fator 0,5.  Os candidatos que alcançarem 60,0 ou mais na nota final serão considerados APRO-
VADOS.   

6.8.9. A Prova Prática para o cargo de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES consistirá na realização de teste de 
volante, respectivamente, consistindo em verificar as condições do veículo/máquina, ligar o veículo, dirigir em linha reta, 
curva, aclive, declive, carregar, transportar e/ou estacionar em local determinado e marcado com tempo máximo de 10 (dez) 
minutos para a execução da prova, além da parte específica de aplicação do cargo como teste de baliza e específico do 
cargo de Operador de Máquinas. O candidato poderá ter tempo adicional, a critério do avaliador.  

8.1.1. As provas práticas serão realizadas no dia 22 de junho de 2014, a partir das 13h, Parque de Máquinas, junto a Secretaria 
Municipal de Obras, na Rua Agostinho Formagini, S/Nº, conforme o cargo e critérios descritos no item 6.8.2. Caso as mes-
mas não possam ser efetuadas totalmente nesse dia por convocação os candidatos serão chamados, em data oportuna, 
mediante edital de chamamento. 

8.2.1. Os procedimentos e critérios de avaliação permanecem, seguindo os demais procedimentos aqui apresentados. O candi-
dato deverá se apresentar dia 22 de junho de 2014, a partir das 13h, no Parque de Máquinas, junto a Secretaria Municipal 
de Obras, na Rua Agostinho Formagini, S/Nº conforme cronograma do Edital, sendo de caráter classificatório. 

10.1.9 - Persistindo empate, será realizado sorteio público e seu resultado fará parte da classificação final do Concurso. 

10.3. Em relação ao subitem 10.1.9 o desempate, por sorteio, dar-se-á através de ato público excluindo–se a forma de sorteio 
pela Loteria Federal, pois poderá ter candidatos com número de inscrições iguais devido a forma de inscrição presencial e 
online.  

11.1. No dia 18 de julho de 2014, será afixado junto ao Painel de Publicações do Município de ITAPUCA, o resultado final do 
concurso, bem como no site www.itapuca.rs.gov.br e, em caráter meramente informativo, no site www.piascon.com.br, 
homologado pelo Prefeito Municipal de ITAPUCA. 

     9- Os demais itens dos Editais 01, Abertura, de 20/02/2014 e sua retificação, Edital 02, de 24/02/2014, permanecem inalterados, 
porém havendo discordância entre esses editais e o presente edital 05, considera-se final as informações contidas no Edital 05. 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

                                                                                                                                                              Itapuca, 02 de maio de 2014.  

 ________________________ 
SUZANA GAMBATTO 

   Presidente da Comissão do Concurso Público  

 

________________________ 
AIRTON SCORSATTO 

Prefeito Municipal  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

http://www.piascon.com.br/

