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IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
Edital Nº 05/2018 - RETIFICAÇÃO
Em cumprimento às determinações do Senhor JULIANO POZZI PEREIRA – Prefeito do Município
de IRINEÓPOLIS – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo
37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela Portaria nº 106/2018, resolve,
TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital nº 01/2018.

ONDE SE LÊ:
5.4.2 - Os critérios para a avaliação da prova prática para os cargos de Motorista e Motorista Socorrista, serão os seguintes:
a) Verificação das condições do veículo.
b) Partida e parada.
c) Uso do câmbio e dos freios.
d) Localização do veículo na pista.
e) Observação de normas e das placas de sinalização.
f) Velocidade desenvolvida.
g) Obediência às situações do trajeto.
5.4.2.1 - Os candidatos serão avaliados dirigindo caminhão.

LEIA-SE:
5.4.2 - Os critérios para a avaliação da prova prática para os cargos de Motorista e Motorista Socorrista, serão os seguintes:
a) Verificação das condições do veículo.
b) Partida e parada.
c) Uso do câmbio e dos freios.
d) Localização do veículo na pista.
e) Observação de normas e das placas de sinalização.
f) Velocidade desenvolvida.
g) Obediência às situações do trajeto.
5.4.2.1 - Os candidatos ao cargo de Motorista serão avaliados dirigindo caminhão.
5.4.2.2 - Os candidatos ao cargo de Motorista Socorrista serão avaliados dirigindo ambulância.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, em 04 de junho de 2018.
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