
 

 

 

                        

                           MUNICÍPIO DE BARRA VELHA – SC 

                           CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2022 

                           ERRATA 02 

 

A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, nomeada pela Portaria N.º 1.905 de 26 de setembro de 2022, torna pública a Errata 02 

ao edital.  

 

Edital de Abertura 

 

ONDE SE LÊ: 

O presente edital se regerá pelas Leis Complementares n° 096/2010, 116/2011, 120/2011, 125/2011, suas alterações e pelas normas 

estabelecidas neste edital. A coordenação técnico/administrativa do Concurso Público será de responsabilidade do IBAM - Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal.  

(...) 

1.8. Os candidatos aprovados no Concurso Público poderão ser designados para as vagas existentes em qualquer unidade de serviço, de acordo 

com as necessidades do Município de Barra Velha. 

(...) 

3.14. Considerando que a legislação municipal reserva para os deficientes 5% (cinco por cento) do número de vagas de cada cargo. O primeiro 

candidato classificado como pessoa com deficiência, será nomeado para assumir a 20ª vaga e assim, sucessivamente a cada 20 vagas. 

(...) 

9.10. A posse e o exercício do cargo seguirão o estabelecido em lei municipal que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do 

Município de Barra Velha. 

(...) 

10.4. A aprovação em Concurso Público não gera direito à contratação, a qual se dará, a exclusivo critério do Município de Barra Velha, dentro 

do prazo de validade do Processo e as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

LEIA-SE: 

O presente edital se regerá pelas Leis Complementares n° 096/2010 e 125/2011, para os cargos destinados à Secretaria de Educação, 116/2011 

e 120/2011 para o cargo destinado à Secretaria de Administração, suas alterações e pelas normas estabelecidas neste edital. A coordenação 

técnico/administrativa do Concurso Público será de responsabilidade do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 

(...) 



 

 

1.8. (excluído) 

(...) 

3.14. Em atendimento ao Decreto 9.508/2018, estão reservadas para Pessoas com Deficiência 5% (cinco por cento) do número de vagas de 

cada cargo. O primeiro candidato classificado como pessoa com deficiência, será nomeado para assumir a 20ª vaga e assim, sucessivamente 

a cada 20 vagas. 

(...) 

9.10. A posse, lotação e o exercício dos cargos da Secretaria de Educação serão submetidos ao Estatuto e Plano de Cargos e Salários 

estabelecido na L.C. 125/2011, EXCETO o cargo de Auditor Fiscal que será regido pela L.C. 116/2011 e 120/2011 com lotação na Administração 

Municipal. 

(...) 

10.4. A aprovação em Concurso Público não gera direito à contratação, a qual se dará, a exclusivo critério e necessidade do Município de Barra 

Velha, dentro do prazo de validade do concurso público. 

 

INSERIR: 

5.5. Prova Prática 

5.5.1. Os candidatos ao cargo de Carpinteiro, Eletricista, Motorista de Automóvel, Motorista de Transporte Escolar e Pedreiro, que tiverem 

sido aprovados até a ordem 30, serão convocados para a prova prática, que terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada em data 

e local a ser divulgado em edital próprio. 

5.3.2. A prova prática de Carpinteiro consistirá em confeccionar um pequeno banco de madeira, conforme as especificações de medidas 
apresentado em croqui aos candidatos no momento da prova. 
5.3.3. A prova prática de Eletricista consistirá na instalação elétrica de um circuito de iluminação, a partir de um quadro de distribuição. 

Trata-se de uma situação hipotética (não real) de instalação, pois não haverá quadro de distribuição, nem eletrodutos, nem caixas de derivação 

com espelhos, etc. e a montagem será feita sobre mesa/carteira escolar. 

5.3.4. A prova prática para o cargo de Motorista de Automóveis será realizada com um automóvel tipo passeio. A prova consistirá na 

operação e manobras com o veículo. 

5.3.5. A prova prática para o cargo de Motorista de Transporte Escolar será realizada com um ônibus escolar. A prova consistirá na 

operação e manobras com o veículo. 

5.3.6. A prova prática de Pedreiro consistirá na preparação de massa (traço) e assentamento de três fiadas de tijolos, conforme as 

especificações de medidas apresentado em croqui aos candidatos no momento da prova. 

5.3.7. Os equipamentos e ferramentas para realização da Prova Prática serão disponibilizados pela coordenação do Concurso. 

5.3.8. Os critérios de avaliação que irão compor a prova terão como base os Conhecimentos Técnico-Profissionais do cargo e serão detalhados 

em Edital de Convocação que será publicado após a publicação da classificação preliminar com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência. 

5.3.9. A pontuação da prova prática será somada a pontuação final da prova objetiva destes cargos e a classificação será reprocessada 

a partir dessa somatória. 



 

 

5.3.10. A prova prática será avaliada por uma junta de profissionais da área e o resultado divulgado no site do IBAM (www.ibam-

concursos.org.br), num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da mesma. 

 

Anexo I 

 

ONDE SE LÊ: 

CÓDIGO CARGO/FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TTOOTTAALL  

DE 

VAGAS 

RESERVA 

PCD JORNADA  

SEMANAL 

VENCIMENTO 

R$ (*) 

(...)    
 

  

02 AUDITOR FISCAL 
Diploma de conclusão de curso de graduação em 

Contabilidade ou Direito ou Economia ou Administração 
01+CR 

 

- 40h 5.931,79 

(...)    
 

  

24 
INSTRUTOR DE 

FANFARRA 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovação 

documental de, no mínimo, um ano de experiência na 

função. 

1 

 

- 40h 2.146,87 

28 
MOTORISTA DE 

AUTOMÓVEL 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira 

Nacional de Habilitação, categoria, no mínimo, B. 
CR 

 

- 40h 1.900,37 

29 
MOTORISTA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira 

Nacional de Habilitação, categoria D e curso de 

Transporte Escolar e Coletivo de Passageiros 

07+CR 

 

- 40h 1.900,37 

 

 

LEIA-SE: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – LC 116/2011 E 120/2011 

CÓDIGO CARGO/FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TTOOTTAALL  

DE 

VAGAS 

RESERVA 

PCD JORNADA  

SEMANAL 

VENCIMENTO 

R$ (*) 

http://www.ibam-concursos.org.br/
http://www.ibam-concursos.org.br/


 

 

02 AUDITOR FISCAL 
Diploma de conclusão de curso de graduação em 

Contabilidade ou Direito ou Economia ou Administração 
01+CR 

 

- 40h 5.931,79 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – LC 096/2010 E 125/2011 

CÓDIGO CARGO/FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TTOOTTAALL  

DE 

VAGAS 

RESERVA 

PCD JORNADA  

SEMANAL 

VENCIMENTO 

R$ (*) 

01 ASSISTENTE SOCIAL (...)  
 

  

03 BIBLIOTECÁRIO (...)  
 

  

(...)    
 

  

24 
INSTRUTOR DE 

FANFARRA 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovação 

documental de experiência na função. 
1 

 

- 40h 2.146,87 

(...)    
 

  

28 
MOTORISTA DE 

AUTOMÓVEL 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira 

Nacional de Habilitação, categoria, no mínimo, B e 

comprovação documental de experiência na função. 

CR 

 

- 40h 1.900,37 

29 MOTORISTA DE ÔNIBUS 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira 

Nacional de Habilitação, categoria D, curso de 

Transporte Escolar e Coletivo de Passageiros e 

comprovação documental de experiência na função. 

07+CR 

 

- 
40h 1.900,37 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens. 

 

Barra Velha/SC, 17 de outubro de 2022. 

 

Comissão de Acompanhamento do Concurso Público do Município de Barra Velha/SC. 


