ESTADO DE SANTA CATARINA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA
EDITAL DE CONCURSO NO 001/2009
RELAÇÃO DE RETIFICAÇÕES FEITAS NO EDITAL DE CONCURSO N o 001/2009
ERRATA O1

ERRATA 06

O MUNICÍPIO DE GAROPA - SC torna público a Errata n° 006 ao Edital de
Concurso Público n° 001/2009 que passa a ser assim definido:
1.

DA PROVA PRÁTICA
No Edital, item 2.6, página 3 onde se lê:

Leia-se:
2.6

A Prova Prática não agregará pontuação e aferirá somente a aptidão do Candidato.
No Anexo VIII, Página 77, onde se lê:

Página 1 de 3

ESTADO DE SANTA CATARINA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA
EDITAL DE CONCURSO NO 001/2009
Leia-se:
ANEXO VIII
PROVA PRÁTICA
1.
A Prova Prática terá caráter somente eliminatório, tendo como objetivo comprovar
conhecimento e aptidão prática dos assuntos específicos da função do cargo.
2.
O candidato que não comparecer à etapa de Prova Prática será considerado
ELIMINADO do CONCURSO PÚBLICO.
3.
Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas do candidato (estados
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, ou qualquer outra queixa de estado físico
ou emocional do candidato, etc.), bem como qualquer outra condição que impossibilite o
candidato de submeter-se aos testes ou diminua sua capacidade física e/ou orgânica, não
serão levados em consideração e, portanto, nenhum tratamento diferenciado ou
realização posterior da prova de esforço físico, será concedido por parte da organização.
4.
O Candidato deve estar devidamente trajado para a avaliação, portando seu jaleco,
calça comprida e sapatos fechado. Sem os devidos itens citados a cima, ocorrerá a sua
imediata ELIMINAÇÃO.
5.
Para a entrada no local de realização da Prova Prática, o candidato deverá
apresentar, obrigatoriamente, documento de identificação oficial e com foto.
6.
O local de realização dos testes será de acesso exclusivo dos candidatos
convocados e da equipe realizadora dos testes. Acompanhantes e visitantes poderão
permanecer somente nas áreas designadas pela comissão organizadora.
7.
A FAEPESUL nomeará um Coordenador Técnico, com experiência na área do
teste para aferição do resultados práticos do Candidato.
8.
Não haverá segunda chamada ou repetição das Avaliações, seja qual for o motivo
alegado, exceto se a FAEPESUL julgar que fatores de ordem técnica alheios ao
Candidato tenham prejudicado seu desempenho.
9.
Após entrada no Local de realização da Prova Prática, o Candidato deverá
aguardar a orientação da FAEPESUL, não podendo sair sob pena de ser ELIMINADO do
Concurso.
10.

Será eliminado da Prova Prática o candidato que:
10.1 deixar de cumprir ou não cumprir corretamente o(s) procedimento(s)
solicitado(s);
10.2 não comparecer para a realização da Prova Prática no(s) dia(s), hora(s) e
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local(is) designado(s) no edital convocatório desta fase;
10.3 for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
10.4 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.
11.

Os casos omissos e/ou de força maior serão resolvidos pela FAEPESUL.

12.

A Prova Prática poderá ser filmada, a critério da FAEPESUL.

13. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – CARGO TÉCNICO EM
RAIO X:
13.1 Ao desempenho dos Candidatos na Avaliação de Aptidão Prática será atribuída
pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a Avaliação efetuada segundo os
critérios estabelecidos abaixo:
13.1.1 Noções Básicas de Segurança e Biossegurança no Posto de Trabalho,
Demonstração de Autocontrole, zelo e disciplina durante as atividades Práticas –
20 (vinte) pontos;
13.1.2 Identificação nominal das ferramentas, dos instrumentos e máquinas,
utilizados para execução das tarefas – 20 (vinte) pontos;
13.1.3 Realização de até 3 (três) atividades e procedimentos com manuseio do
equipamento de raio-x, realizando o posicionamento radiológico e do paciente
(apoio local) determinados pelo avaliador – 60 (sessenta) pontos;
13.2 O Coordenador Técnico pontuará o desempenho do Candidato deduzindo de
sua Nota as seguintes pontuações:
13.2.1 Inabilidade Parcial para cada evento – Deduzir 10 (dez) pontos;
13.2.2 Inabilidade Total – Deduzir a totalidade da Pontuação.
13.3

Tempo máximo para execução de cada tarefa 20 (vinte) minutos.

13.4
Será considerado INAPTO e consequentemente ELIMINADO o Candidato
que não atingir no mínimo 70 (setenta) pontos na Prova Prática ou não realizar as
tarefas no tempo máximo definido.
Garopaba - SC, 20 de Junho de 2017.

PAULO SÉRGIO ARAÚJO
Prefeito Municipal
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