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CONCURSO PÚBLICO 002/2018 
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados a Primeira Retificação do 

Edital de Abertura do Concurso 002/2018. 
 
Art. 1º Fica retificado as datas dos itens a seguir: 
 

Onde se lê: 
4.1.2 Para solicitação de Isenção da Taxa, o candidato deverá acessar o site www.institutounifil.com.br no período das 08h do 
dia 02 de outubro até 23h59min do dia 05 de novembro de 2018 e realizar sua Inscrição no link Faça Aqui Sua Inscrição. 
4.2.2 Para protocolar as declaração o candidato deverá acessar o site www.institutounifil.com.br, Concursos com Inscrições 
Abertas, página específica do Concurso da Prefeitura Municipal de Assaí, link Protocolo Pedido de Isenção da Taxa que consta 
na Área Restrita do Candidato, digitar seu texto e, após o envio, anexar a declaração em formato PDF em um único arquivo, no 
período de 08h do dia 02 de outubro de 2018 até 23h59min de 09 de novembro de 2018. 
4.3.1 A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada no dia 16 de novembro de 2018. 
 

Leia se: 
4.1.2 Para solicitação de Isenção da Taxa, o candidato deverá acessar o site www.institutounifil.com.br no período das 08h do 
dia 02 de outubro até 23h59min do dia 09 de outubro de 2018 e realizar sua Inscrição no link Faça Aqui Sua Inscrição. 
4.2.2 Para protocolar as declaração o candidato deverá acessar o site www.institutounifil.com.br, Concursos com Inscrições 
Abertas, página específica do Concurso da Prefeitura Municipal de Assaí, link Protocolo Pedido de Isenção da Taxa que consta 
na Área Restrita do Candidato, digitar seu texto e, após o envio, anexar a declaração em formato PDF em um único arquivo, no 
período de 08h do dia 02 de outubro de 2018 até 23h59min de 09 de outubro de 2018. 
4.3.1 A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada no dia 16 de outubro de 2018. 
 

Art. 2º Fica retificado pontuação da tabela 16: 
 

Onde se lê: 
Tabela 16 

AGENTE DE OBRAS E CONSTRUÇÕES – ELETRICISTA 

DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Tarefa: 
I - Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados em instalações 
elétricas: de 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos. 
II - Instalação de circuito elétrico (rele fotocélulas, sistema de interruptores, sistema de sensores, 
instalação de reator), utilizando material e ferramentas adequadas: de 0 (zero) a 90,00 (oitenta) 
pontos 
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será 
automaticamente eliminado do certame. 
 
Tempo da prova: 30 (trinta) minutos. 
 

100.00 pontos 

 
Leia se: 
Tabela 16 

AGENTE DE OBRAS E CONSTRUÇÕES – ELETRICISTA 
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DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Tarefa: 
I - Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados em instalações 
elétricas: de 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos. 
II - Instalação de circuito elétrico (rele fotocélulas, sistema de interruptores, sistema de sensores, 
instalação de reator), utilizando material e ferramentas adequadas: de 0 (zero) a 90,00 (noventa) 
pontos 
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será 
automaticamente eliminado do certame. 
 
Tempo da prova: 30 (trinta) minutos. 
 

100.00 pontos 

 
Art. 3º Fica retificado os conteúdos específicos a seguir: 
 

Onde se lê: 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – MOTORISTA, AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
e OPERADOR DE MÁQUINA PESADA ESPECIAL 
  
Conhecimentos Específicos: Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os seguintes tópicos: 
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos, 
condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Resoluções do 
Conselho Nacional de Trânsito (em vigor até a data de publicação do Edital). Mecânica de veículos: conhecimentos 
elementares de mecânica de automóveis, troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca 
de bomba d'água, troca e regulagem de tensão nas correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros 
de eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Direção defensiva. 
 
Leia se: 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – MOTORISTA, AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
e OPERADOR DE MÁQUINA PESADA ESPECIAL 
  
Conhecimentos Específicos: Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os seguintes tópicos: 
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos, 
condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Resoluções do 
Conselho Nacional de Trânsito (em vigor até a data de publicação do Edital). Mecânica de veículos: conhecimentos 
elementares de mecânica de veículos pesados, troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, 
troca de bomba d'água, troca e regulagem de tensão nas correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços 
corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Direção defensiva. 

 
Art. 4º Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 

 
Art. 5º Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Assaí, 08 de outubro de 2018. 
 
 

ACACIO SECCI 

PREFEITO MUNICIPAL 


