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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
Edital n.º 06/2019 

 
O Prefeito de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 
no Edital nº 01/2019, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto 
com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através do Decreto n° 4531/2019, resolve, TORNAR PÚBLICO a 
retificação do Edital nº 01/2019: 
 

ONDE SE LÊ: 
8.4 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS 
8.4.1 - Os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja o ensino superior, deverão prestar prova de títulos que avaliará sua 
formação profissional e continuada. Somente serão convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na 
prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 60,00 (sessenta) pontos. 
8.4.2 - A prova de títulos será realizada em data estabelecida no Anexo III - Cronograma, no mesmo local da prova escrita, 
em sala especial para este fim, em horário a ser publicado no edital de homologação das inscrições. 
8.4.8 – A apresentação dos títulos se dará por fotocópia autenticada em cartório competente e não poderão apresentar 
rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas. 
 

LEIA-SE: 
8.4 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS 
8.4.1 - Os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja o ensino superior, deverão prestar prova de títulos que avaliará sua 
formação profissional e continuada. Somente serão convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na 
prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 60,00 (sessenta) pontos. 
8.4.2 - A prova de títulos será realizada no dia 01 de dezembro de 2019, em local e horário a ser publicado no Edital de 
divulgação das notas da prova escrita.  
8.4.8 – A apresentação dos títulos se dará por fotocópia autenticada em cartório competente e não poderão apresentar 
rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas. 
 
 
 

ONDE SE LÊ: 
8.3.12 Para os cargos de  Auxiliar de Mecânico e Mecânico a prova prática  valerá 100,00 pontos e  consistirá no 
desenvolvimento de atividades práticas, na presença de examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários aos 
profissionais no exercício do cargo, onde poderão ser avaliados os seguintes itens: 
- Noções de segurança no posto de trabalho. 
- Noções de higiene e limpeza no posto de trabalho. 
- Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos  utilizados em instalações elétricas. 
- Instalação de um circuito elétrico utilizando fio ou cabo, lâmpada, tomada,  interruptor e disjuntor. 
- Determinação de potência e corrente em um circuito elétrico com o uso de  ferramentas e instrumentos de medição 
adequados. 
- Identificação de componentes elétricos em quadro de distribuição de baixa tensão. 
- Outras atividades relativas à função. 
 
 

LEIA-SE: 
8.3.12 Para os cargos de  Auxiliar de Mecânico e Mecânico a prova prática  valerá 100,00 pontos e  consistirá no 
desenvolvimento de atividades práticas, na presença de examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários aos 
profissionais no exercício do cargo, onde poderão ser avaliados os seguintes itens: 
- Noções de segurança no posto de trabalho. 
- Noções de higiene e limpeza no posto de trabalho. 
- Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos  utilizados na mecânica em geral. 
- Desenvolver serviços de reparo e Mecânica, tais como diagnosticar, reparar e trocar peças e veículos. 
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- Elaborar planos de manutenção, realizando manutenção em motores, sistemas e partes de veículos automotores; 
-  Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos; 
- Inspecionar, reparar, ajustar, montar, desmontar, socorrer todos os veículos à álcool, gasolina ou GNV,inclusive com 
injeção eletrônica; 
- Outras atividades relativas à função. 
 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Itaquiraí/MS, 07 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

RICARDO FAVARO NETO 
Prefeito de Itaquiraí - MS 

 
 
 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 
Município de Itaquiraí - MS 


