
 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PRAIA GRANDE  

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLI CO - Nº 002/2016 

O Município da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Administração e da Comissão 
Especial de Concurso Público, nos termos da legislação vigente, e em especial do item 8.6 do Edital de 
Abertura, RETIFICA o referido Edital no que segue para fazer constar o correto. 

 
4. DAS AVALIAÇÕES 

4.1. O concurso constará das seguintes fases: 

- Prova Escrita Objetiva para todos os cargos. 

- Provas Práticas para os candidatos habilitados nas provas objetivas para os cargos de Carpinteiro, 
Coveiro, Eletricista Civil, Encanador e Funileiro 

... 

4.3.4. Para ser considerado habilitado o candidato deverá enquadrar-se na margem estabelecida na 
Tabela abaixo: 

Cargo Critério de habilitação no Concurso Público 
(nota de corte) 

Carpinteiro, Coveiro, Eletricista Civil, Encanador 
e Funileiro 
 

Estar entre os 10 (dez) candidatos com melhor 
nota acrescidos dos candidatos empatados na 
última nota considerada para esse fim e ter 
obtido, no mínimo 50 % de acertos na prova (não 
podendo obter nota zero na parte de 
conhecimentos específicos da prova).  

Demais cargos Ter obtido 50% (cinqüenta por cento) de acertos 
na prova (não podendo obter nota zero na parte 
de conhecimentos específicos da prova). 

4.3.5. Os candidatos que não se enquadrarem na margem estabelecida na Tabela do item 4.3.4 e que 
obtiverem nota zero na parte de conhecimentos específicos da prova serão automaticamente 
eliminados do Concurso Público  

DAS PROVAS PRÁTICAS 

4.16. Haverá prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos habilitados na prova 
escrita objetiva de Carpinteiro, Coveiro, Eletricista Civil, Encanador e Funileiro  na proporção 
descrita na Tabela do item 4.3.4. 

4.17. A elaboração, aplicação e correção da prova prática será de responsabilidade do IBAM, cabendo o 
fornecimento de infraestrutura, inclusive equipamentos e materiais, ao Município da Estância 
Balneária de Praia Grande. 

4.18. A convocação para a prova prática será afixada no Quadro de Avisos da Sede do Município da 
Estância Balneária de Praia Grande e nos sites www.praiagrande.sp.gov.br. e www.ibamsp-
concursos.org.br.contendo informações quanto à data, ao horário e local de realização das provas. 

4.19. Não serão enviados informativos por email aos candidatos habilitados para realizar a prova prática 
devendo o candidato tomar conhecimento da data, local (locais) e horários de sua realização 
através do edital de convocação mencionado no item anterior. 



4.20. A avaliação das provas práticas tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e Agilidade através 
do desenvolvimento de tarefas propostas, compatíveis com as atribuições do emprego, apontadas 
no Anexo I deste Edital, obedecidos os seguintes critérios mínimos: 

Carpinteiro, Eletricista Civil, Encanador e Funilei ro: 
a) Reconhecimento e utilização de EPIs 
b) Demonstração de experiência prática na área. 
c) Identificação e utilização de ferramentas. 
d) Execução de tarefas próprias da área de acordo com as orientações fornecidas pelo examinador em 

determinado tempo. 

Coveiro: 
a) Reconhecimento e utilização de EPIs 
b) Limpeza e preparação de terrenos para sepultamento; 
c) Abertura e fechamento de sepulturas; 
d) Conhecimentos de inumações, exumações e cremações 

 

4.21. A prova prática para todos os cargos será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos. 

4.22. Será considerado habilitado o candidato que obtiver no mínimo 20 pontos, sendo os demais 
excluídos do concurso público independente da nota obtida na prova escrita objetiva. 

4.23. Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das tarefas. 

4.24. Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido no 
Edital de Convocação e estiver munido do documento de identidade. 

4.25. Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o horário e 
local pré-estabelecido no Edital de Convocação. 

4.26. Não haverá repetição da prova prática ou aplicação em outra data além daquela divulgada no Edital 
de Convocação. 

4.27. Aplica-se à prova prática o disposto no capítulo referente à prova objetiva, no que couber. 
 

5. DA CLASSIFICAÇÃO:  

5.2. Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final serão utilizados os seguintes 
critérios de desempate: 

5.2.1. candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 
10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais 
elevada 

5.2.2. candidato com maior número de acertos na parte de conhecimentos específicos da prova; 

5.2.3. candidato com maior número de acertos na parte de políticas públicas de saúde da prova quando 
for o caso; 

5.2.4. candidato com maior nota na prova prática, quando for o caso; 

5.2.5. candidato com maior número de acertos na parte de língua portuguesa da prova; 

5.2.6. candidato que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 
e até o último dia do período das inscrições para este Concurso Público. 

5.2.7. sorteio. 
 

Inclui no Anexo III – Recursos, campo para interposição de recursos contra a prova prática. 
 

MARCELO YOSHINORI KAMEIYA 
Secretário Municipal de Administração 


