
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 
PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL Nº 02/2.021. 

 

A Prefeitura Municipal de Platina, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo senhor WAGNER ROBERTO DE LIMA, 
Prefeito Municipal, tendo em vista as necessidades da administração, torna público na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal,  
I. TORNA PÚBLICO a retificação dos pré-requisitos exigidos para contratação por tempo determinado de vaga para a 

função de OPERADOR DE MÁQUINAS. 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

Código e Função 
 
Vagas Pré – requisitos exigidos 

Vencimentos 
R$ 

Jornada 
Semanal 

Tipo de 
prova 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

05 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
01 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
(ALFABETIZADO), CNH CATEGORIA "C" OU 
SUPERIOR E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO CARGO. 

1.202,47 40 h. 
ESCRITA 

E 
PRÁTICA 

30,00 

 

II. PRORROGA reabrindo as inscrições para maior clareza e seus efeitos legais a fim de que os eventuais interessados 
possam se inscrever em conformidade com a retificação do Edital de abertura das inscrições no Processo Seletivo 
Emergencial n. 02/2021. 

2.1. As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração nos dias 17 e 18/02/21, das 09:00 às 11:00 horas e 
das 13:00 às 16:00 horas, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, situada à Rua Miguel 
Lopes Montes, nº 648 - Centro, no município de Platina/SP. 

2.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos. 

2.3. No ato da inscrição, o candidato deverá: 
a) Apresentar original e cópia legível da Cédula de identidade; 
b) Apresentar, se for pessoa portadora de deficiência, Laudo Médico na via original ou cópia autenticada, atestando 

a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência devendo protocolar no ato da inscrição 
no certame e assinalar na Ficha de Inscrição nos campos “Portador de Deficiência”, “Tipo de Deficiência” e 
“Atendimento Especial Solicitado”, requerendo por escrito as adaptações para as provas (se necessário). Somente 
será aceito Laudo Médico recente e expedido no máximo 06 (seis) meses anteriores à data do Edital de 
abertura das Inscrições do Processo Seletivo Emergencial, ou seja, a partir de 04/08/2020.  

c) Efetuar o pagamento no valor de R$ 30,00 a título de taxa de inscrição no mesmo local das inscrições mediante 
recibo fornecido pelo respectivo órgão receptor. 

d) Preencher, conferir e assinar o Formulário de Inscrição presencial fornecido no local das inscrições. 
e) Receber um comprovante de inscrição, que deverá estar devidamente assinado e carimbado pelo órgão receptor 

das inscrições. 

III. RETIFICA os conteúdos programáticos referentes aos conhecimentos para a prova escrita constante do Anexo I do Edital 
de abertura das Inscrições do Processo Seletivo Emergencial nº 02/2021. 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

CONHECIMENTOS GERAIS:  LINGUA PORTUGUESA: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar ideias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo: Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 
Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, 
pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo e aumentativo. MATEMÁTICA: As questões de 
Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos 
aproximados, bem como os conhecimentos de matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua 
capacidade de formular e resolver situações-problemas. As questões versarão sobre problemas e resolução das quatro 
operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão; Operação com números inteiros; Medidas de 
comprimento; perímetro e área de figuras planas; problemas simples envolvendo cálculo de horas. 

IV. RATIFICA as demais normativas estabelecidas no Edital de abertura das Inscrições do Processo Seletivo Emergencial nº 
02/2021 oficialmente publicado. 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento é expedido e publicado o 
presente Edital. 

Prefeitura do Município de Platina, 16 de fevereiro de 2.021. 
 

WAGNER ROBERTO DE LIMA  
Prefeito Municipal 


