
 
 

1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 
ERRATA Nº 04 – CONCURSO PÚBLICO 

 
 

A Prefeita do Município de Aricanduva, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, 

torna pública a Errata nº 04 do Edital nº 001/2016, conforme a seguir: 

 

Art. 01° - Acrescenta – se no Edital, a atribuição para o cargo Ajudante de Mecânico -Lavador: 
 

AJUDANTE DE MECÂNICO – BORRACHEIRO E LAVADOR- Executar tarefas auxiliares na manutenção de mecânica 
preventiva ou corretiva, separando, disponibilizando, lavando e guardando peças e ferramentas necessárias do uso em 
serviços bem como realizando outras tarefas solicitadas pelo mecânico ou superior imediato. Cuidar o posto de trabalho, 
limpando organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua responsabilidade durante o turno, com a finalidade 
de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos equipamentos, zelar pela saúde, segurança e meio ambiente pessoal 
e dos alheios, atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como utilizando 
equipamento de proteção individual, quando necessário, a fim de manter a integridade física própria e a de terceiros. 
Auxiliar o mecânico em socorro de veículos ou maquinas que apresentam defeitos quando se encontram em trabalhos 
nas zonas urbanas e rurais. Atender à solicitação de socorro aos veículos ou maquinas quebrados ou com defeito quando 
da ausência do mecânico. Solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de duvidas atinentes ao 
desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para a eficácia do trabalho. Prestar atendimento e realizar outras 
atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme orientação e/ou solicitação do superior 
imediato. 

 
 

Art. 02° - Acrescenta – se no Edital, a matéria de Conhecimentos Específicos para o cargo de 
Ajudante de Mecânico - Lavador: 

 
AJUDANTE DE MECÂNICO – BORRACHEIRO e LAVADOR - Conhecimentos Específicos: Instrumentos e 
ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; Noções básicas de: mecânica, operação e 
manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de veículos leves, pesados e máquinas; Conhecimento de 
sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições 
de freio, pneus, etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação dos 
veículos e máquinas em geral. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo 
pleiteado. Sugestões Bibliográficas: Livros e apostilas inerentes a área. 
 

 
Art. 03° - Retifica – se o Anexo III do Edital, conforme a seguir:  
 

CÓDIGO CARGO PROVAS 
Nº 

QUESTÕES 

 
PESO DAS 
QUESTÕES 

02 Agente Administrativo 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

04 
Ajudante de Mecânico - 

Borracheiro 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

08 Auxiliar de Cirurgião Dentista 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

10 Auxiliar de Secretária 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática  

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

13 Técnico de Enfermagem 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 



 
 

2 
 

16 Condutor de VeículosLeves 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

20 
10 

3,0 
4,0 

17 Condutor de VeículosPesados 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

20 
10 

3,0 
4,0 

29 Ajudante de Mecânico - Lavador 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 Mecânico 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 

3,0 
3,0 
3,0 
4,0 

31 Médico 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 

3,0 
3,0 
3,0 
4,0 

 
 

 

Art. 04° - Retifica – se a matéria de Conhecimentos Específicos para o cargo 38 - Professor 
de Educação Física, conforme a seguir: 

 
EDUCADOR FÍSICO / PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Conhecimentos Específicos: Conhecimento dos 
estágios e dos mecanismos que influenciam no fenômeno de desenvolvimento motor, do nascimento à maturidade, e 
suas implicações na educação física e no esporte. Conhecimento referente ao desenvolvimento de procedimentos 
referentes aos jogos, à dança, aos exercícios físicos, as diversas práticas esportivas, associando-os às vivências 
corporais e culturais. Metabolismo energético e sua regulação por meio da água, carboidratos, lipídios, proteínas e suas 
aplicações nos diversos sistemas relacionados ao movimento humano. Principais mecanismos fisiológicos dos sistemas 
nervoso, respiratório, cardiovascular, endócrino, gastrintestinal, reprodutor e renal. Análises cinesiológicas qualitativas e 
quantitativas do corpo humano em movimento natural e esportivo, baseadas em conceitos anatômicos e biomecânicos. 
Mecânica do movimento humano pela análise quantitativa de tarefas aplicadas, dos métodos de medição, aquisição, 
processamento e análise de dados. Esportes: Atletismo. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, 
handebol. Esportes com bastões. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: 
Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: 
Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz; danças e 
coreografias associadas a manifestações culturais. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e 
aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e 
rítmica desportiva. Primeiros socorros no esporte. Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício. 
Sugestões Bibliográficas: Livros e apostilas que abrangem os temas propostos. NAHÁS, M.V. Atividade física, saúde 
e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida mais ativo. Londrina: Midiograf, 2001. Oliveira, M.A.T. 
Educação do Corpo na Escola Brasileira. Autores Associados, 2006. SILVEIRA, G. C. F.; PINTO, J. F. Educação Física 
na perspectiva da cultura corporal: uma proposta pedagógica. In Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas: 
Autores Associados, v. 22, n. 3, pp. 137-150, 2001. BRACHT, V. Educação Física: conhecimento e especificidade. In: 
Salvador, E; VAGO, T. M. Trilhas e Partilhas: educação física na cultura escolar e nas práticas sociais. Belo horizonte, 
1997. MAGALHÃES, C. H. F. Breve histórico da Educação Física e suas tendências atuais a partir da identificação de 
algumas tendências de ideais e idéias de tendências. Revista da Educação Física / UEM. Maringá, v.16, n.1, p. 91-102, 
1º sem. 2005. BALBINO, H. F., PAES, R. R. Jogos Desportivos Coletivos e as Inteligências Múltiplas: bases para uma 
proposta em pedagogia do esporte. Hortolândia: [s.n.], 2007 

 
Art. 05° - Continuam em vigor os itens que não foram alterados por esta Errata.  
 
 

Aricanduva, 05 de Agosto de 2016. 
 
 

Prefeita Municipal 


