ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
EDITAL Nº. 001/2019
RETIFICAÇÃO DE EDITAL - Nº. 004/2019

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB E A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA tornam publica a Retificação de Edital de Abertura
– 001/2019, quanto ao CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Os demais itens do Edital nº 001/2019, continuam inalterados.
MOTORISTA D E MOTORISTA ESCOLAR - Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: Dos conceitos e definições. Código de Trânsito Nacional: Normas
gerais de circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação das vias públicas,
velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados:
o cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação.
O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. Disposições gerais. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de
trânsito. Direção defensiva: conceito. Acidente evitável e acidente inevitável, Direção preventiva e corretiva. Tipos de atenção, Causas de acidentes:
imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Interação condutor veículo. Equipamentos de
segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação,
frenagem, parada e segmento. Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina, etanol e diesel). Chassi.
Motor. Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e anexos: sistema de alimentação, sistema de distribuição, sistema de ignição, sistema de lubrificação
e sistema de arrefecimento. Órgãos e anexos: sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios.
Pneus e rodas. Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios. A Postura ética no exercício do Cargo público: ética, moral, princípios e
valores; ética e democracia: exercício da cidadania; ética no setor público. Atribuições do Cargo.

Gabinete do Prefeito, em 24 de setembro de 2019.

Otoni Costa de Medeiros
Prefeito Constitucional do Município de Várzea/PB
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