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EDITAL 12/2018 – RETIFICA EDITAL 001/2018 
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO 
MUNICÍPIO: BOM RETIRO 
REALIZAÇÃO: ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL 
 
 

O Prefeito de Bom Retiro, Estado de Santa Catarina, Sr. VILMAR JOSÉ 
NECKEL, no uso de suas atribuições e nos termos dos dispositivos da 
Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Orgânica 
Municipal, da Lei Complementar LC Nº 01/2003, de 02 de dezembro de 
2003, bem como suas alterações demais dispositivos legais vigentes, 
TORNA PÚBLICO o presente Edital que segue: 

 
 
1. RETIFICAÇÃO: Acrescenta-se ao item 5.1 do subitem Prova Prática, do Anexo III do Edital 001/2018 o 
Equipamento Motoniveladora para a Prova Prática a fim de ampliar os critérios de avaliação da 
qualificação dos candidatos na execução de uma ou mais atribuições do cargo. 
 
Onde se lê: 
5.1. A Prova Prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, consistirá na condução e operação de 
RETROESCAVADEIRA, e será composta de verificação de itens de segurança, e/ou verificação da 
condição da máquina e manutenção preventiva, e/ou avaliação da condução do equipamento, em 
consonância com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, e/ou avaliação da correta e completa 
execução da tarefa estipulada.  

Leia-se: 
5.1. A Prova Prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, consistirá na condução e operação de 
RETROESCAVADEIRA e MOTONIVELADORA, e será composta de verificação de itens de segurança, e/ou 
verificação da condição da máquina e manutenção preventiva, e/ou avaliação da condução do 
equipamento, em consonância com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, e/ou avaliação da 
correta e completa execução da tarefa estipulada.  

 
2. As demais informações constantes no Edital 001/2018 permanecem inalteradas. 
 
3. Publica-se este Edital no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, na internet, nos 
sites atena.listaeditais.com.br e www.bomretiro.sc.gov.br. 
 
 

Prefeitura Municipal de Bom Retiro/SC, 14 de setembro  de 2018 
 

 
 

VILMAR JOSÉ NECKEL 
Prefeito Municipal 
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