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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 006/2013  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 
 

ALCIDES MALIKOSKI, Prefeito Municipal de Monte Castelo/SC em exercício, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Edital de 
Concurso nº 001/2013, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO 

PRELIMINAR: conforme pareceres da Banca Examinadora, foram julgados procedentes 
parte dos recursos impetrados, tendo sido tomadas as seguintes decisões:  

 
1.1 Fica retificado o gabarito: questão nº 20 de alternativa “d” para “c” para o 

cargo de Contador. 
 
1.2. Ficam anuladas as questões de nºs 33 e 39 para o cargo de Professor 

Ensino Fundamental do 1º ao 8º Ano na disciplina de História e 26 para o cargo de 
Técnico de Apoio ao Usuário de Redes de Informática e Internet. 

 
1.3. Os pareceres encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal inclusive 

para os recursos julgados improcedentes. 
 
2. GABARITO DEFINITIVO E RESULTADO DA PROVA OBJETIVA: o 

Gabarito Definitivo e o relatório de notas da Prova Objetiva, aplicada em 10/11/2013, ora 
divulgados, já se encontram com a retificação e as anulações, relativas aos recursos 
impetrados, devidamente processadas, respectivamente Anexos I e II deste Edital, e estão 
divulgados no Mural de Publicação do Município, bem como, em caráter meramente 
informativo, pelos sites www.objetivas.com.br e www.montecastelo.sc.gov.br. 

 
3. Os candidatos interessados em interpor recursos poderão fazê-lo nos dias 

27, 28 e 29/11/2013, em conformidade com o disposto no Capítulo VIII, do Edital de 
Concurso nº 001/2013, junto à Prefeitura Municipal, em horário de expediente. 

 
4. CONVOCA PARA PROVA DE TÍTULOS: os candidatos para os cargos de 

Assistente de Recursos Humanos, Assistente Social (ambos), Contador, Enfermeiro, 
Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo (20 e 40 horas), Médico 
(todos), Monitor de Creche (20 e 40 horas), Odontólogo, Professor (todos) e Psicólogo 
(ambos), desde que aprovados na prova objetiva, ficam convocados a procederem na 
entrega de TÍTULOS, se desejarem concorrer a esta etapa, em conformidade com o disposto 
no Capítulo VII, do Edital de Concurso nº 001/2013, nos dias 27, 28 e 29/11/2013. Os títulos 
deverão ser protocolados junto a Prefeitura Municipal, em horário de expediente. 

 
5. CONVOCA PARA PROVA PRÁTICA: os candidatos para os cargos de 

Agente de Serviços Públicos, Carpinteiro, Motorista e Operador de Retroescavadeira, 
desde que aprovados na prova objetiva e classificados conforme o item 6.3.1, Capítulo VI do 
Edital de Concurso nº 001/2013, ficam convocados a realizar a Prova Prática, no dia 
30/11/2013 (sábado), na Prefeitura Municipal, Sala da Câmara de Vereadores, sita na 
Rua Alfredo Becker, nº 385, Bairro Centro, no Município de Monte Castelo/SC, nos 
horários que seguem: 
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HORÁRIOS CARGOS 

8h Motorista. 

13h 
Agente de Serviços Públicos, Carpinteiro e 
Operador de Retroescavadeira. 

 
5.1.  A prova prática será aplicada a todos os candidatos nas seguintes 

máquinas: 
Motorista: Ônibus 
Operador de Retroescavadeira: Retroescavadeira. 
 
5.2. O relatório de candidatos convocados para a Prova Prática consta no 

Anexo III deste Edital. Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de 
antecedência, em trajes apropriados para o teste, portando cédula de identidade e a Carteira 
Nacional de Habilitação compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na 
realização dos testes, conforme segue: 

 
a. Para o cargo de Motorista = CNH tipo “D”. 
b. Para o cargo de Operador de Retroescavadeira = CNH tipo “C ou D” 

   
(Não serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da mesma, nem 

Permissão para Dirigir). 
 
5.3. Os candidatos deverão vir preparados no que se refere à alimentação, 

tendo em vista que os testes não têm horário determinado para o término. 
 
5.4. O Ato Público de Identificação da Prova Prática será realizado no dia 

05/12/2013, às 14h, na Prefeitura Municipal. A presença do candidato ao ato público não é 
obrigatória. 

 
6. Os Anexos I, II e III estão divulgados no Mural de Publicação do Município, 

bem como, em caráter meramente informativo, pelos sites www.objetivas.com.br e 
www.montecastelo.sc.gov.br. 

 
Prefeitura Municipal de Monte Castelo/SC, 26 de novembro de 2013. 

 
 
 

ALCIDES MALIKOSKI  
Prefeito Municipal em exercício 

 
 
Registre-se e publique-se: 


