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R E T I F I C A Ç Ã O  N . º  0 4  

 

O Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa 

de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as demais condições 

estipuladas no Edital de Concurso Público nº 001/2022, TORNA PÚBLICO a presente Retificação, para divulgar o que 

segue: 

 

Art.1º Fica ALTERADO a TABELA 13.4 do Edital de Abertura do Concurso Público em comento, no que tange a 

descrição geral das tarefas da prova prática do cargo de OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, passando a vigorar 

a seguintes disposições: 

 

ONDE SE LÊ: 

TABELA 13.4 

COMUM AO CARGO DE OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Efetuar limpeza de uma área de aproximadamente 50 (cinquenta) metros quadrados ou espaço correspondente, 

realizando ainda a limpeza nos móveis existentes no local, utilizando uma vassoura e pano molhado com água. Após a 

limpeza organizar todo o local. 

 

Itens que serão avaliados: 

 I – Organização/arrumação 0 (zero) a 15,00 (quinze) pontos. 

 II – Execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e a qualidade apresentada:  

de 0 (zero) a 85,00 (oitenta e cinco) pontos. 

 

*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame. 

 

Tempo: 20 (vinte) minutos. 

100,00 pontos 

 

LEIA -SE  

TABELA 13.4 

COMUM AO CARGO DE OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS 

ETAPAS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO  

1ª Etapa 

 

Tarefa: Confecção de uma parede em L (dois lados) de tijolos (lajotas) de seis furos, utilizando argamassa 

preparada anteriormente, de aproximadamente 01 (um metro de comprimento por 60 (sessenta) centímetros de 

altura, cada lado da parede, com espessura de argamassa de aproximadamente 01 (um) centímetro. 

 

Itens que serão avaliados:  

I – Marcação do esquadro no piso para elevação da parede de alvenaria: de 0 (zero) a 32,00 (trinta e dois) 

pontos; 

II – Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria: de 0 (zero) a 32,00 (trinta e dois) pontos; 

III – Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento:  de 0 (zero) a 8,00 (oito) pontos; 

IV – Amarração dos tijolos: de 0 (zero) a 8.00 (oito) pontos.  

80,00 pontos 

2ª Etapa Tarefa: Realizar a troca de preparo de uma válvula, tipo hidra: de 0(zero) a 20,00 (vinte) pontos.  20,00 pontos 

- 

Tempo total da prova: 75 (setenta e cinco) minutos 

 

*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente do 

certame. 

- 

TOTAL DE PONTOS 100,00 pontos 

 

Art.2º   O Edital de Abertura nº 01.001/2022 será consolidado de forma a contemplar as retificações dispostas neste 

edital. 
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Art.3º   Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Mercedes, 31 de agosto de 2022. 

 

 
 

 

Laerton Weber Nilma Eger 
Prefeito Presidente da Comissão Especial 


