
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO N° 02/2017 

EDITAL Nº 013/2018 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DE COMPARECIMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS – 
CARGOS DE ENCANADOR HIDRÁULICO, MOTORISTA ESPECIALIZADO, OPERÁRIO E OPERÁRIO 

ESPECIALIZADO 
 

O Município de Santa Clara, representado pelo Sr. Fabiano Rogerio Immich, Vice-Prefeito, em exercício, em 
conformidade com o item 6 do Edital de Abertura, torna público a data de realização das Provas Práticas, as 
quais serão realizadas no dia 18/02/2018, na cidade de Santa Clara do Sul/RS, nos horários e locais indicados 
abaixo. 

1. Data, Horário e Local de Realização das Provas Práticas 
 

DATA: 18/02/2018 – DOMINGO 

CARGO: ENCANADOR HIDRÁULICO 

Horário de início: 9 horas.  

   

CARGO: MOTORISTA ESPECIALIZADO 

Horário de início: GRUPO 1: 9 horas.  

                     GRUPO 2: 14 horas.                            

CARGO: OPERÁRIO 

Horário de início: 11 horas.  

 

CARGO: OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

Horário de início: 14 horas.  

 

Local de Comparecimento de todos os cargos: Avenida 28 de Maio, nº 265 – Centro – Santa Clara do 
Sul/RS.  

 

 Convocados: a relação dos nomes dos candidatos convocados para realizarem as Provas Práticas encontra-
se no Anexo I deste Edital. 

1.1 Os candidatos deverão comparecer com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de 
identidade que originou a inscrição, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o 
reconhecimento.  

1.2 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá 
alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência ou atraso. 
O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 
resultará em sua eliminação do Concurso. Não será aplicada prova fora do dia, horário e local designado por 
Edital. 

1.3 É de responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da avaliação e o 
comparecimento no horário determinado. 

1.4 Não será permitida a realização da prova do candidato que se apresentar após o horário determinado em 
Edital. 

1.5 Durante a realização da avaliação não serão permitidas consultas de espécie alguma, bem como o uso 
de aparelhos eletrônicos em geral, tais como telefone celular, tablets, notebook, máquina fotográfica; 
aparelhos de comunicação, gravadores ou similares. O candidato que se apresentar no local da avaliação 



  

com qualquer aparelho eletrônico deverá desligá-lo. A FUNDATEC não se responsabilizará por perdas ou 
extravio de objetos e equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da avaliação. 

1.6 Os candidatos devem vir preparados no que se refere à alimentação e agasalho por não haver 
previsão de horário para o término das Provas Práticas. 

1.7 Os candidatos aguardarão a chamada em um espaço especialmente a eles designado. Não será 
permitido a saída do local sem o acompanhamento de um Fiscal. 

1.8 Os candidatos serão conduzidos ao local de realização de prova pelos fiscais da FUNDATEC, onde 
receberão as instruções e indicação de onde serão desenvolvidos os trabalhos. 

1.9 Serão chamados para realização das tarefas seguindo rigorosa ordem de maior Nota obtida na Prova 
Teórico-Objetiva. 

1.10 As questões, conforme critérios a serem estabelecidos pela Comissão Examinadora poderão ser 
subdivididas em dois ou mais itens, não excedendo a pontuação máxima prevista para cada questão. 

1.11 O candidato somente deverá realizar a Prova Prática se se achar em condições físicas e técnicas para 
tal. Será de sua exclusiva responsabilidade eventual dano causado a si, ao patrimônio ou a terceiros. Não 
sendo realizada a prova, o candidato será reprovado e excluído do concurso. 

1.12 Os avaliadores da Prova Prática terão autonomia para interromper a execução da prova quando 
observado que o candidato está colocando em risco sua integridade física ou a de terceiros. Neste caso, o 
candidato será eliminado do Concurso Público. 

1.13 Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações 
etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir ou que lhe diminuam 
a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado para nova prova. 

1.14 No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou a critérios de 
avaliação/classificação. 

1.15 As provas acontecerão com qualquer clima/tempo. 

1.16 O candidato que não obtiver a pontuação mínima exigida será considerado eliminado e, 
consequentemente, estará automaticamente eliminado do Concurso. 

1.17 Ao término da avaliação, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação e dirigir-se diretamente à saída 
do local de realização de prova. 

1.18 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

1.18.1 Os candidatos reprovados terão nota final zero. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 
2. PARA O CARGO DE ENCANADOR HIDRÁULICO 

2.1 A Prova Prática para o cargo de Encanador Hidráulico terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos por 
candidato, cujo tempo será cronometrado pela equipe da FUNDATEC.  

2.2 A Prova será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com as atribuições do cargo. 
A Prova Prática, de caráter eliminatório/classificatório, constará de atividades práticas, totalizando 100 
pontos. 

2.3 A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão 
atividades de instalações hidráulicas e sanitárias, sendo avaliados os itens conforme segue:  

2.3.1 Uso correto e adequado das ferramentas, EPIs e materiais;  

2.3.2 Interpretação e execução correta das tarefas;  

2.3.3 Organização metodológica para a execução do serviço;  

2.3.4 Conhecimento das condições de segurança e saúde no trabalho;  

2.3.5 Destreza e agilidade nas tarefas. 

2.4 O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta.  

2.5 As atividades, conforme critérios a serem estabelecidos pela Comissão Examinadora, poderão ser 
subdivididas em dois ou mais itens, não excedendo a pontuação máxima prevista para cada questão. 

3. PARA O CARGO DE MOTORISTA 

3.1 Para o cargo de Motorista, o candidato deverá apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, Categoria 
“D”, com o prazo de validade vigente, conforme exigência do cargo.  



  

3.2 O candidato que não apresentar a CNH citada acima, conforme o cargo, não poderá realizar a Prova 
Prática. Não serão aceitas cópias autenticadas nem mesmo protocolo de documento. 

3.3 A Prova Prática, de caráter eliminatório/classificatório, constará de atividades práticas, totalizando 100 
pontos, formuladas de acordo com as especificações do cargo.

3.4 A Prova consistirá de avaliação de habilidades e de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório, 
formulada com vários itens de acordo com as especificações do cargo e legislação vigente de trânsito, sendo 
avaliados como segue:  

3.4.1 Exame de Direção Veicular – habilidade prática de direção em via pública, obediência à sinalização e 
leis de trânsito, direção defensiva e balizamento. 

3.4.1.1 O candidato será avaliado no Exame de Direção Veicular, em função da pontuação negativa por faltas 
cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

I – Faltas Eliminatórias (reprovação – 100 pontos negativos); 

II – Faltas Graves (30 pontos negativos cada); 

III – Faltas Médias (20 pontos negativos cada); 

IV – Faltas Leves (10 pontos negativos cada). 

 3.5 O Exame de Direção Veicular é composto de duas atividades:  

a) Atividade 1 – Ambulância da Secretaria de Saúde – I/M. BENZ CDI SPR TCA AMB 2017/2018. 

 Estacionar a Ambulância em vaga delimitada por balizas removíveis: a delimitação da vaga balizada deverá 
atender as seguintes especificações, do veículo utilizado:  

I – comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento);  

II – largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento);  

III – o tempo máximo para o estacionamento será de seis minutos, contados a partir do giro da ignição; 

b) Atividade 2 – Ônibus – VW/15 190 EOD E. HD ORE 2014/2014. 

  Conduzir o Ônibus em via pública, urbana ou rural, no trajeto estabelecido pelos dirigentes do concurso, 
sendo o veículo de transmissão mecânica. 

 
4. PARA O CARGO DE OPERÁRIO 

4.1 A Prova Prática para o cargo de Operário terá a duração máxima de 15 (quinze) minutos por candidato. O 
tempo será cronometrado pela equipe da FUNDATEC.  

4.2 A Prova será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com as atribuições do cargo. 
A Prova Prática, de caráter eliminatório/classificatório, constará de atividades práticas, totalizando 100 
pontos.  

4.3 A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão 
atividades de serviços braçais, sendo avaliados os itens conforme segue:  

4.3.1 Uso correto e adequado das ferramentas, EPIs e materiais;  

4.3.2 Interpretação e execução correta das tarefas;  

4.3.3 Organização metodológica para a execução do serviço;  

4.3.4 Conhecimento das condições de segurança e saúde no trabalho;  

4.3.5 Destreza e agilidade nas tarefas. 

4.4 O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta.  

4.5 As atividades, conforme critérios a serem estabelecidos pela Comissão Examinadora, poderão ser 
subdivididas em dois ou mais itens, não excedendo a pontuação máxima prevista para cada questão. 

 

5. PARA O CARGO DE OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

5.1 A Prova Prática para o cargo de Operário Especializado terá a duração máxima de 15 (quinze) minutos 
por candidato. O tempo será cronometrado pela equipe da FUNDATEC.  

5.2 A Prova será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com as atribuições do cargo. 
A Prova Prática, de caráter eliminatório/classificatório, constará de atividades práticas, totalizando 100 
pontos.  



 

 

 

 

5.3 A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão 
atividades de serviços braçais, que exijam algum conhecimento específico, sendo avaliados os itens 
conforme segue:  

5.3.1 Uso correto e adequado das ferramentas, EPIs e materiais;  

5.3.2 Interpretação e execução correta das tarefas;  

5.3.3 Organização metodológica para a execução do serviço;  

5.3.4 Conhecimento das condições de segurança e saúde no trabalho;  

5.3.5 Destreza e agilidade nas tarefas. 

5.4 O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta.  

5.5 As atividades, conforme critérios a serem estabelecidos pela Comissão Examinadora, poderão ser 
subdivididas em dois ou mais itens, não excedendo a pontuação máxima prevista para cada questão. 

 

Santa Clara do Sul, 08 de fevereiro de 2018. 

 

Fabiano Rogerio Immich  

Vice-Prefeito em exercício  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

 

CARGO: ENCANADOR HIDRÁULICO 

Nome Inscrição 
Nota da Prova 

Teórico-
objetiva 

Ordem de 
Realização 

BRUNO GUERREIRO PAZ 45811963449-6 70,00 1 

CRISTIANO ANDRE LENHART 45811949574-5 55,00 2 

GUILHERME DOS SANTOS PAVI 45811948647-1 55,00 3 

 

CARGO: MOTORISTA ESPECIALIZADO 

GRUPO 01 

Nome Inscrição 
Nota da Prova 

Teórico-
objetiva 

Ordem de 
Realização 

MAURÍCIO PORTANTIOLO DA SILVA 45812947360-3 95,00 1 

JOSÉ ISAÍAS DOS SANTOS FERREIRA 45812948719-8 80,00 2 

JUNIOR LUIZ BERWANGER 45812962768-1 80,00 3 

LUIS FERNANDO FELICIO 45812954294-7 80,00 4 

DIURES MIRANDA 45812950050-4 75,00 5 

JAUL BECKER 45812966795-1 75,00 6 

LEANDRO GOSSMANN 45812948428-4 75,00 7 

MARCOS ANTONIO GRINGS 45812964236-3 75,00 8 

MAURI GILBERTO STEIN 45812945968-4 75,00 9 

ANDRE JOSE BENDER 45812949160-1 70,00 10 

DANIEL LUIS VATER 45812948655-3 70,00 11 

DARLI ROSA DE OLIVEIRA 45812945681-9 70,00 12 

EVANDRO FERREIRA 45812947937-2 70,00 13 

ITAMAR KRUMMENAUER 45812948545-8 70,00 14 

IVAN LUIS SCHWINGEL 45812965710-0 70,00 15 

JOSE FERNANDO SOUZA CAVALHEIRO 45812954803-7 70,00 16 

JULIANO VERONESE 45812955063-4 70,00 17 

LAERCIO HALMENSCHLAGER 45812947821-7 70,00 18 

MÁRCIO JOSÉ COLLING SCHMITT 45812947667-5 70,00 19 

NILTON EDUARDO MORAES 45812946744-0 70,00 20 

ALISSON PEREIRA D ÁVILA 45812945762-0 65,00 21 

MOISES GARCIA DE ALMEIDA 45812947867-0 65,00 22 

    
CARGO: MOTORISTA ESPECIALIZADO 

GRUPO 02 

Nome Inscrição 
Nota Prova 

Teórico-
objetiva 

Ordem de 
Realização 

TIAGO DE PAOLI 45812946900-1 65,00 1 

VOLMIR ANDRE SCHONHALS 45812945621-0 65,00 2 

ALEXSANDRO LUIS NETTO 45812948780-5 60,00 3 

CHARLES ALEX RECKZIEGEL 45812968651-4 60,00 4 



 

 

 

 

DAVI DA SILVEIRA 45812948295-7 60,00 5 

JOCELITO DE OLIVEIRA MACHADO 45812964829-9 60,00 6 

LAÉRCIO GASPAR BEUREN 45812954121-2 60,00 7 

MARCELINO COCENSKI 45812957045-0 60,00 8 

MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS 45812945561-5 60,00 9 

MATEUS GUSTAVO RODRIGUES 45812948624-9 60,00 10 

OBERDAN ARMANGE 45812944661-6 60,00 11 

VAGNER SAMUEL LOPES DOS SANTOS 45812964534-5 60,00 12 

VANDERLEI HAACK 45812946334-2 60,00 13 

CLEITON FERNANDO KROHN 45812949854-4 55,00 14 

FERNANDO DECKMANN 45812946151-4 55,00 15 

JACKSON RODRIGO DORNELLES DOS SANTOS 45812945741-3 55,00 16 

MAICON FERNANDO PEREIRA 45812948609-2 55,00 17 

MARCOS ADRIANO SCHNEIDER 45812959376-0 55,00 18 

SAMUEL FERNANDO DA SILVA 45812961262-9 55,00 19 

SAMUEL SIQUEIRA DE VARGAS 45812954946-7 55,00 20 

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES 45812948481-3 50,00 21 

VALMOR DAMACENA DE GODOY 45812958885-8 50,00 22 

 

CARGO: OPERÁRIO 

Nome Inscrição 
Nota da Prova 

Teórico-
objetiva 

Ordem de 
Realização 

FABIO SIDNEI DE MELLO 45813965068-3 80,00 1 

ELEMAR KAPPLER 45813949907-4 70,00 2 

TONI GUSTAVO JUNG 45813945721-0 55,00 3 

 

CARGO: OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

Nome Inscrição 
Nota da Prova 

Teórico-
objetiva 

Ordem de 
Realização 

VALCIR JOÃOZINHO SCHMITT 45814965756-0 90,00 1 

DÉBORA MARISTELA ZIEBELL 45814963551-2 85,00 2 

JEFFERSON MARQUES PERES 45814963161-1 85,00 3 

NATÁLIA CORIA PEREIRA 45814959434-1 85,00 4 

IVAN MATIAS KONRAD 45814946243-0 80,00 5 

RENACIO JOHANN 45814946786-0 80,00 6 

MARLO SALDANHA 45814947851-9 75,00 7 

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO 45814959974-0 65,00 8 

 


