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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições, para fazer 
constar a seguinte alteração: 

Onde se lê: 

7. DAS PROVAS PRÁTICAS 

(...) 

=>AUXILIAR DE PADEIRO: A Prova Prática consistirá na execução de tarefas inerentes às seguintes fases da preparação de pão 
francês: preparo da massa, descanso, divisão, moldagem e acondicionamento. O candidato efetuará as tarefas sob a supervisão e 
orientação de outro candidato concorrente ao cargo de Padeiro, com o qual executará conjuntamente as tarefas de moldagem e 
acondicionamento. A avaliação será efetuada por técnico da área de panificação, sendo atribuída pontuação de 0 a 100 pontos, 
conforme o desempenho do candidato nos seguintes quesitos: a) Postura e vestimenta (10 pontos): o candidato deverá se 
apresentar trajando indumentária adequada ao serviço que irá realizar (avental e touca descartáveis); serão observados o asseio e a 
higiene pessoal e no manuseio dos insumos e equipamentos, postura e linguajar utilizado durante a realização da tarefa; b) 
Atendimento às orientações técnicas (20 pontos): o candidato deverá demonstrar capacidade de entendimento e atendimento 
adequado às orientações técnicas determinadas pelo candidato concorrente ao cargo de Padeiro que supervisionará sua tarefa; c) 
Conhecimento Técnico (30 pontos): o candidato deverá ser capaz de reconhecer equipamentos e insumos utilizados na realização 
da tarefa, além de responder a eventuais indagações efetuadas pela Banca Examinadora, referentes ao preparo da massa, descanso, 
divisão, moldagem, acondicionamento e outros procedimentos adotados para realização da tarefa. d) Habilidade e Agilidade (40 
pontos): será observada a habilidade e agilidade do candidato no uso dos ingredientes e equipamentos, no manuseio da massa, na 
arrumação em forma, na divisão, na moldagem e no acondicionamento dos pães, bem como a utilização do tempo estimado pela 
Banca Examinadora para realização de cada fase das tarefas. A nota máxima será atribuída ao candidato que conseguir executar 
integralmente as tarefas no tempo destinado, sem falhas técnicas. Serão descontados pontos por cada falha apresentada nos diversos 
quesitos, proporcionais à gravidade dos erros ou aos lapsos na execução. Será CLASSIFICADO na Prova Prática o candidato que 
obtiver a nota mínima de 50 pontos no somatório dos quesitos. Será DESCLASSIFICADO o candidato que não obtiver a pontuação 
mínima requerida.  
 
=>PADEIRO: A Prova Prática consistirá na execução de tarefas inerentes às seguintes fases da preparação de pão francês: 1) 
preparo da massa, descanso e divisão – nestas fases o candidato ao cargo de Padeiro orientará e supervisionará as tarefas que serão 
executadas por outro candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; 2) moldagem e acondicionamento – nestas fases o candidato ao cargo 
de Padeiro orientará e executará as tarefas em conjunto com candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; 3) fermentação, cozimento e 
resfriamento – nestas fases, a execução estará sob responsabilidade exclusiva do candidato ao cargo de Padeiro, o qual será 
responsável pela qualidade do produto final. A avaliação será efetuada por técnico da área de panificação, sendo atribuída pontuação 
de 0 a 100 pontos, conforme o desempenho do candidato nos seguintes quesitos: a) Postura e vestimenta (10 pontos): o candidato 
deverá se apresentar trajando indumentária adequada ao serviço que irá realizar (avental e touca descartáveis); serão observados o 
asseio e a higiene pessoal e no manuseio dos insumos e equipamentos, postura e linguajar utilizado durante a realização da tarefa; b) 
Capacidade de planejamento e supervisão da rotina (20 pontos): será verificada a capacidade do candidato de planejar a rotina de 
produção e de orientar e supervisionar as tarefas destinadas ao candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; c) Conhecimento Técnico, 
Habilidade e Agilidade (30 pontos): o candidato deverá reconhecer equipamentos e insumos utilizados na realização da tarefa, além 
de responder a eventuais indagações efetuadas pela Banca Examinadora, referentes ao preparo da massa, descanso, divisão, 
moldagem, acondicionamento, fermentação, cozimento, resfriamento e outros procedimentos adotados para realização da tarefa; 
também será observada a habilidade e agilidade do candidato no desenvolvimento das fases da tarefa a ele atinentes (moldagem, 
acondicionamento, fermentação, cozimento e resfriamento), bem como a utilização do tempo estimado pela Banca Examinadora para 
realização de cada fase das tarefas; d) Produto Final (40 pontos): será verificado o produto final após o forneamento, através de 
amostra em que se avaliará o tamanho, textura, cor e sabor dos pães. A nota máxima será atribuída ao candidato que conseguir 
executar integralmente as tarefas no tempo destinado, sem falhas técnicas. Serão descontados pontos por cada falha apresentada nos 
diversos quesitos, proporcionais à gravidade dos erros ou aos lapsos na execução. Será CLASSIFICADO na Prova Prática o candidato 
que obtiver a nota mínima de 50 pontos no somatório dos quesitos. Será DESCLASSIFICADO o candidato que não obtiver a 
pontuação mínima requerida. 
 

Leia-se: 

7. DAS PROVAS PRÁTICAS 

(...) 

=>AUXILIAR DE PADEIRO: A Prova Prática consistirá na execução de tarefas inerentes às seguintes fases da preparação de “pão 
de leite” conforme receita que será disponibilizada a todos os candidatos: preparo da massa, descanso, divisão, moldagem e 
acondicionamento. O candidato efetuará as tarefas sob a supervisão e orientação de outro candidato concorrente ao cargo de 
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Padeiro, com o qual executará conjuntamente as tarefas de moldagem e acondicionamento. A avaliação será efetuada por técnico da 
área de panificação, sendo atribuída pontuação de 0 a 100 pontos, conforme o desempenho do candidato nos seguintes quesitos: a) 
Postura e vestimenta (10 pontos): o candidato deverá se apresentar trajando indumentária adequada ao serviço que irá realizar 
(avental e touca descartáveis); serão observados o asseio e a higiene pessoal e no manuseio dos insumos e equipamentos, postura e 
linguajar utilizado durante a realização da tarefa; b) Atendimento às orientações técnicas (20 pontos): o candidato deverá 
demonstrar capacidade de entendimento e atendimento adequado às orientações técnicas determinadas pelo candidato concorrente 
ao cargo de Padeiro que supervisionará sua tarefa; c) Conhecimento Técnico (30 pontos): o candidato deverá ser capaz de 
reconhecer equipamentos e insumos utilizados na realização da tarefa, além de responder a eventuais indagações efetuadas pela 
Banca Examinadora, referentes ao preparo da massa, descanso, divisão, moldagem, acondicionamento e outros procedimentos 
adotados para realização da tarefa. d) Habilidade e Agilidade (40 pontos): será observada a habilidade e agilidade do candidato no 
uso dos ingredientes e equipamentos, no manuseio da massa, na arrumação em forma, na divisão, na moldagem e no 
acondicionamento dos pães, bem como a utilização do tempo estimado pela Banca Examinadora para realização de cada fase das 
tarefas. A nota máxima será atribuída ao candidato que conseguir executar integralmente as tarefas no tempo destinado, sem falhas 
técnicas. Serão descontados pontos por cada falha apresentada nos diversos quesitos, proporcionais à gravidade dos erros ou aos 
lapsos na execução. Será CLASSIFICADO na Prova Prática o candidato que obtiver a nota mínima de 50 pontos no somatório dos 
quesitos. Será DESCLASSIFICADO o candidato que não obtiver a pontuação mínima requerida.  
 
=>PADEIRO: A Prova Prática consistirá na execução de tarefas inerentes às seguintes fases da preparação de “pão de leite” 
conforme receita que será disponibilizada a todos os candidatos: 1) preparo da massa, descanso e divisão – nestas fases o candidato 
ao cargo de Padeiro orientará e supervisionará as tarefas que serão executadas por outro candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; 
2) moldagem e acondicionamento – nestas fases o candidato ao cargo de Padeiro orientará e executará as tarefas em conjunto com 
candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; 3) fermentação, cozimento e resfriamento – nestas fases, a execução estará sob 
responsabilidade exclusiva do candidato ao cargo de Padeiro, o qual será responsável pela qualidade do produto final. A avaliação 
será efetuada por técnico da área de panificação, sendo atribuída pontuação de 0 a 100 pontos, conforme o desempenho do 
candidato nos seguintes quesitos: a) Postura e vestimenta (10 pontos): o candidato deverá se apresentar trajando indumentária 
adequada ao serviço que irá realizar (avental e touca descartáveis); serão observados o asseio e a higiene pessoal e no manuseio 
dos insumos e equipamentos, postura e linguajar utilizado durante a realização da tarefa; b) Capacidade de planejamento e 
supervisão da rotina (20 pontos): será verificada a capacidade do candidato de planejar a rotina de produção e de orientar e 
supervisionar as tarefas destinadas ao candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; c) Conhecimento Técnico, Habilidade e 
Agilidade (30 pontos): o candidato deverá reconhecer equipamentos e insumos utilizados na realização da tarefa, além de responder 
a eventuais indagações efetuadas pela Banca Examinadora, referentes ao preparo da massa, descanso, divisão, moldagem, 
acondicionamento, fermentação, cozimento, resfriamento e outros procedimentos adotados para realização da tarefa; também será 
observada a habilidade e agilidade do candidato no desenvolvimento das fases da tarefa a ele atinentes (moldagem, 
acondicionamento, fermentação, cozimento e resfriamento), bem como a utilização do tempo estimado pela Banca Examinadora para 
realização de cada fase das tarefas; d) Produto Final (40 pontos): será verificado o produto final após o forneamento, através de 
amostra em que se avaliará o tamanho, textura, cor e sabor dos pães. A nota máxima será atribuída ao candidato que conseguir 
executar integralmente as tarefas no tempo destinado, sem falhas técnicas. Serão descontados pontos por cada falha apresentada 
nos diversos quesitos, proporcionais à gravidade dos erros ou aos lapsos na execução. Será CLASSIFICADO na Prova Prática o 
candidato que obtiver a nota mínima de 50 pontos no somatório dos quesitos. Será DESCLASSIFICADO o candidato que não obtiver 
a pontuação mínima requerida. 
 
O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos da 
Secretaria da Educação de CAPIVARI, bem como no site www.publiconsult.com.br.  

CAPIVARI, 17 de SETEMBRO de 2015. 
Prefeitura Municipal de CAPIVARI 
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