TERMO ADITIVO DO EDITAL 001/2020 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
1. DA PROVA E SUA REALIZAÇÃO:
Pelo presente termo aditivo, altera-se a Cláusula 6.2 do Edital 001/2020, para incluir a
seguinte disposição:
“6.2.2. As provas práticas para os cargos de Gari e Operador de Máquinas obedecerá aos
seguintes critérios e pontuação: Para o Cargo de Gari: 1º - Varrição de uma rua da cidade
escolhida pela comissão (2,0 pontos); 2º - Coleta de resíduos sólidos (entulho) em um local da
cidade escolhida pela comissão (5,0 pontos); 3º - Equipagem com EPI (equipamento de proteção
individual) (1,0 pontos); 4º - Realização de Coleta Seletiva (2,0 pontos). Para o cargo de Operador
de Máquinas: 1º - Conhecimento dos comandos da máquina (2,0 pontos); 2º - Inclinamento da
lâmina e alinhamento (3,0 pontos); 3º - Deslocamento (movimentação da máquina) (2,0 pontos);
4º - Raspagem em pequeno trecho (3,0 pontos) ”.
“6.2.3. O tempo da prova será de 30 (trinta) minutos para cada critério. A prova de Operador de
Máquinas será realizada em uma Retroescavadeira Caterpillar Modelo 416 ou Pá Carregadeira ”.
2. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA:
Pelo presente termo aditivo, altera-se a Cláusula 7.0 do Edital 001/2020, para incluir a
seguinte disposição:
“7.5. O candidato que obter 0 (zero) em quaisquer dos critérios será considerado INAPTO. De 0
(zero) a 5 (cinco) pontos será considerado INAPTO. Será considerado APTO os candidatos que
obtiverem a maior pontuação a partir do mínimo de seis pontos, desde que não tenha obtido zero
em quaisquer dos critérios avaliados. Em caso de empate, segue as regras do item 8.3 do edital”.
Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital nº 024/2018, não
expressamente modificadas através do presente aditivo. Abre-se o prazo de dois dias úteis a
partir da publicação do presente para apresentação de recursos aos critérios de avaliação.
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