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CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO (PE). 

EDITAL Nº 001/2015, 15 DE MAIO DE 2015. 

1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL 

A comissão organizadora do concurso público decidiu realizar as seguintes mudanças no edital do concurso público com 
o objetivo de atender aos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, publicidade e 
eficiência da Administração Pública. 

1. Alteração do “CAPÍTULO III – Das Provas”. 

Onde se lê: 

3.6.2 – Os candidatos aos cargos de Professor se submeterão à avaliação de títulos, para a qual serão convocados todos 
os candidatos aprovados na primeira etapa (Prova Objetiva de Conhecimentos), no equivalente a 3x (três vezes) o 
número de vagas, respeitando o empate da última nota. 
3.6.6 – A Prova prática, de caráter eliminatório, visa avaliar se o candidato está em condições de desempenhar as 
tarefas inerentes ao cargo que concorre, onde serão convocados todos os candidatos aprovados na primeira etapa 
(Prova Objetiva de Conhecimentos), no equivalente a 3x (três vezes) o número de vagas, respeitando o empate da 
última nota. 
3.6.8 – A Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, visa avaliar se o candidato está em condições físicas plenas 
para desempenhar as tarefas inerentes ao cargo de Agente de Limpeza Urbana, onde serão convocados todos os 
candidatos aprovados na primeira etapa (Prova Objetiva de Conhecimentos), no equivalente a 3x (três vezes) o número 
de vagas, respeitando o empate da última nota. 

Leia-se: 

3.6.2 – Os candidatos aos cargos de Professor se submeterão à avaliação de títulos, para a qual serão convocados todos 
os candidatos aprovados na primeira etapa (Prova Objetiva de Conhecimentos). 
3.6.6 – A Prova prática, de caráter eliminatório, visa avaliar se o candidato está em condições de desempenhar as 
tarefas inerentes ao cargo que concorre, onde serão convocados todos os candidatos aprovados na primeira etapa 
(Prova Objetiva de Conhecimentos). 
3.6.8 – A Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, visa avaliar se o candidato está em condições físicas plenas 
para desempenhar as tarefas inerentes ao cargo de Agente de Limpeza Urbana, onde serão convocados todos os 
candidatos aprovados na primeira etapa (Prova Objetiva de Conhecimentos). 

Justificativa: 

Recomendação nº 001/2015, do Ministério Público de Pernambuco, através da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Lagoa do Ouro. 

2. Alteração do “ANEXO VII”. 

Onde se lê: 

7.1.1 – Participarão da prova de títulos somente os candidatos que concorrerem aos cargos de professor, aprovados na 
prova objetiva, em até 3 (três) vezes o número de vagas, e o seu julgamento obedecerá aos seguintes critérios de 
pontuação: 

Leia-se: 

7.1.1 – Participarão da prova de títulos somente os candidatos que concorrerem aos cargos de professor, aprovados na 
prova objetiva, e o seu julgamento obedecerá aos seguintes critérios de pontuação: 

Justificativa: 

Recomendação nº 001/2015, do Ministério Público de Pernambuco, através da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Lagoa do Ouro. 
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3. Alteração do “ANEXO V – FORMULÁRIO DE RECURSO”. 

Acrescenta-se: 

As informações referentes ao “Questionamento” e ao “Embasamento”, presentes neste formulário, deverão ser 
entregues em folha a parte, sem identificação do candidato, sendo vedada qualquer identificação do candidato nas 
“razões” (embasamento) do recurso – as quais deverão ser apresentadas em folha distinta -, sob pena de não 
conhecimento da irresignação, e atendendo ainda ao disposto no item 5.6 deste edital. 

Justificativa: 

Recomendação nº 001/2015, do Ministério Público de Pernambuco, através da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Lagoa do Ouro. 

4. Alteração do item 9.14. 

Onde se lê: 

O prazo de validade do certame será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de homologação do resultado final. 

Leia-se: 

O prazo de validade do certame será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de homologação do resultado final, 
prazo esse que poderá ser prorrogado a critério da administração pública nos termos do Artigo 37, Inciso III, da 
Constituição Federal. 

Justificativa: 

Recomendação nº 001/2015, do Ministério Público de Pernambuco, através da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Lagoa do Ouro. 

5. Retificação do item “ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES”. 

Onde se lê: 

NF07 MOTORISTA I – CATEGORIA D 

Executar atividades de direção de veículos: ambulância, passeio, cuidar da 
segurança de passageiros e cargas; observar e cumprir a legislação de 
trânsito; cuidar e zelar dos veículos, providenciando os reparos que se 
fizerem necessários; executar outras tarefas correlatas. 
Requisitos: alfabetizado e possuir CNH categoria B ou D. 

Leia-se: 

NF07 MOTORISTA I – CATEGORIA D 

Executar atividades de direção de veículos: ambulância, passeio, cuidar da 
segurança de passageiros e cargas; observar e cumprir a legislação de 
trânsito; cuidar e zelar dos veículos, providenciando os reparos que se 
fizerem necessários; executar outras tarefas correlatas. 
Requisitos: alfabetizado e possuir CNH categoria D. 

Justificativa: 

Recomendação nº 001/2015, do Ministério Público de Pernambuco, através da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Lagoa do Ouro. 

6. Retificação do item 2.3.11. 

Onde se lê: 

2.3.11 – Na situação de indeferimento da solicitação de inscrição, não será necessário realizar uma nova inscrição, 
basta concluir a inscrição já existente através do pagamento da taxa de inscrição. 

Leia-se: 

2.3.11 – Na situação de indeferimento da solicitação de isenção, não será necessário realizar uma nova inscrição, basta 
concluir a inscrição já existente através do pagamento da taxa de inscrição. 

Justificativa: 

Garantir adequada compreensão dos candidatos sobre o processo de isenção. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE LAGOA DO OURO, município de Lagoa do 
Ouro, estado de Pernambuco, em 01 de julho de 2015. 


