EDITAL Nº 49/2014, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

DIVULGA CLASSIFICADOS, PROCEDIMENTOS, DATA E LOCAL DAS PROVAS
PRÁTICAS PARA OS CARGOS DE OPERÁRIO I E OPERADOR DE MÁQUINAS,
PREVISTOS NO EDITAL Nº 11/2014.
O Prefeito de Veranópolis, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
torna público o que segue,

1.

DOS CLASSIFICADOS APROVADOS PARA AS PROVAS PRÁTICA DO CARGO DE OPERÁRIO I.
Nº

Nº de Inscrição

Nome

1

'009832

LARI JOSÉ MARIN

2

'009259

RODRIGO RIBEIRO

3

'010222

PAULO ANDERSON PINHEIRO DE CAMPOS

4

'009963

ADILSON MACHADO

5

'009360

JANETE RONCATO

6

'010056

CRISTIANO JEAN SETIM

7

'009645

ANDRE SCALVI DA SILVA

8

'009340

MARINICE OLIVEIRA

1.1

DOS PROCEDIMENTOS DO CARGO DE OPERARIO I:
a) Os procedimentos e critérios de avaliação permanecem os já publicados no Edital de Abertura, seguindo os demais
procedimentos aqui apresentados.
b) Os candidatos devem comparecer ao local no horário e data informados a seguir, munidos de documento expedido por
órgão público com foto, com validade no território nacional.
c) As provas práticas tem caráter eliminatório e classificatório, e constituem-se na execução de tarefas a serem realizadas
individualmente pelo candidato, previamente elaboradas, com a avaliação através de planilhas.
d) Não haverá repetição e/ ou segunda chamada para execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora
concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o
desempenho.
e) Os candidatos relacionados para realizarem as provas práticas deverão estar no local de realização com, no mínimo, 30
(trinta) minutos de antecedência ao horário previsto para o início das atividades.
f) O candidato que não comparecer às provas práticas, no horário determinado, independente da motivação da ausência ou
não puder realizá-la por não portar os documentos necessários, será eliminado do concurso público, com resultado de
reprovado.
g) Todos os candidatos deverão apresentar-se com roupa apropriada (calça comprida, camiseta/camisa e calçado fechado)
para executar as provas práticas.
h) O candidato que chegar atrasado ou se retirar antes do término das provas práticas será eliminado do concurso público, com
resultado de reprovado.
i) O candidato que não executar e/ou concluir as provas práticas no tempo máximo determinado terá nota zero, sendo
eliminado do concurso público, com resultado de reprovado.
j) O candidato convocado, já identificado, aguardará sua vez para a realização da prova prática em local reservado para este
fim.
k) Ao concluir a prova prática, o candidato deverá retirar-se, imediatamente, do local de aplicação, sem comunicar-se com os
demais candidatos.
l) No caso de ineficiência do tempo ou das condições climáticas favoráveis para a execução das provas no dia 10 de maio de
2014, conforme deliberação da Comissão Organizadora, a prova poderá ter a continuidade no dia seguinte, em mesmo local
e horário ou mesmo transferida para uma data futura a ser estabelecida e informada mediante publicação de Aviso.

1.2

DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS PRÁTICAS DO CARGO DE OPERARIO:
Os candidatos classificados aprovados devem comparecer com sua documentação no dia 10 de maio de 2014, às 9 horas, para
início dos procedimentos de aplicação das provas, na Garagem Municipal, localizada na Rua Irmãos Maristas, nº 185, Bairro
Medianeira - Veranópolis/RS (chegar a partir das 8h30min. para identificação).

1.3
1.3.1

DAS PROVAS PRÁTICAS DO CARGO DE OPERARIO
Segue abaixo a descrição básica da metodologia de avaliação:
a) abrir um buraco com pá de corte com 50cm de profundidade, considerando o tempo máximo de até 5 (cinco) minutos para
execução. Nesta etapa o candidato poderá obter de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, admitindo-se somente notas inteiras , de
acordo com os parâmetros relacionados abaixo:
Nº
Avaliação
Pontuação
1
Uso correto do Equipamento de Proteção Individual
5 (cinco) pontos
2
Demonstrar aptidão, destreza e desempenho na tarefa
de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos
3
Executar a tarefa no tempo
10 pontos
Total
Máximo de 20 Pontos
b) 30 pontos – realizar uma roçada com roçadeira costal de uma área de 20m², considerando o tempo máximo de até 10 (dez)
minutos para execução. Nesta etapa o candidato poderá obter de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, admitindo-se somente notas
inteiras , de acordo com os parâmetros relacionados abaixo:
Nº
Avaliação
Pontuação
1
Uso correto do Equipamento de Proteção Individual
10 (dez) pontos
2
Demonstrar aptidão, destreza e desempenho na tarefa
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos
3
Executar a tarefa no tempo
10 pontos
Total
Máximo de 30 Pontos

1.3.2

A finalização da prova ocorre com o sinal do candidato informando que concluiu, e ratificação dos avaliadores. Caso os
avaliadores cosiderem que a prova não está plenamente concluida, o mesmo deverá continuar a operação.

2.

DOS CLASSIFICADOS APROVADOS PARA AS PROVAS PRÁTICA DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA
RODOVIÁRIA.

2.1

Nº

Nº de Inscrição

Nome

1

'010420

FABIO ASCARI

2

'010057

JAIR TONATO

3

'010376

BALTAZAR ANTONIO POSSAMAI

4

'009795

CESAR BRANDALISE

5

'009687

FELIPE VARELLA DE BARROS

6

'010365

EDEMAR PERTILE

7

'009485

FAGNER DE BARROS SILVEIRA

8

'009650

JOÃO INÁCIO SOARES

9

'010300

LUCAS AUGUSTO COLET

10

'010482

JOÃO PAULO ALVES DE SOUSA

DOS PROCEDIMENTOS DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA.
a) Os procedimentos e critérios de avaliação permanecem os já publicados no Edital de Abertura, seguindo os demais
procedimentos aqui apresentados.
b) Os candidatos devem comparecer ao local no horário e data informados a seguir, munidos de documento expedido por
órgão público com foto, com validade no território nacional.
c) Os candidatos classificados para realizarem a prova prática para o cargo de Operador de Máquina devem possuir Carteira
Nacional de Habilitação categoria C, dentro do prazo de validade, conforme requisitos do cargo.
d) Caso o candidato classificado ainda não possua Carteira Nacional de Habilitação, conforme requisitos do cargo, o mesmo
não realizará a prova prática, sendo eliminado do concurso público, com resultado de reprovado.
e) As provas práticas tem caráter eliminatório e classificatório, e constituem-se na execução de tarefas a serem realizadas
individualmente pelo candidato, previamente elaboradas, com a avaliação através de planilhas.
f) Não haverá repetição e/ ou segunda chamada para execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora
concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o desempenho.
g) Todos os candidatos deverão apresentar-se com roupa apropriada (calça comprida, camiseta/camisa e calçado fechado)
para executar as provas práticas.
h) Os candidatos relacionados para realizarem as provas práticas deverão estar no local de realização com, no mínimo, 30
(trinta) minutos de antecedência ao horário previsto para o início das atividades.
i) O candidato que não comparecer às provas práticas, no horário determinado, independente da motivação da ausência ou
não puder realizá-la por não portar os documentos necessários, será eliminado do concurso público, com resultado de
reprovado.

j) O candidato que chegar atrasado ou se retirar antes do término das provas práticas será eliminado do concurso público, com
resultado de reprovado.
k) O candidato que não executar e/ou concluir as provas práticas no tempo máximo determinado terá nota zero, sendo
eliminado do concurso público, com resultado de reprovado.
l) O candidato convocado, já identificado, aguardará sua vez para a realização da prova prática em local reservado para este
fim.
m) Ao concluir a prova prática, o candidato deverá retirar-se, imediatamente, do local de aplicação, sem comunicar-se com os
demais candidatos.
2.2

DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS PRÁTICAS DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA.
Os candidatos classificados aprovados devem comparecer com sua documentação no dia 10 de maio de 2014, às 9 horas, para
início dos procedimentos de aplicação das provas, na Garagem Municipal, localizada na Rua Irmãos Maristas, nº 185, Bairro
Medianeira - Veranópolis/RS (chegar a partir das 8h30min. para identificação).

2.3
2.3.1
2.3.2

DAS PROVAS PRÁTICAS DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA.
– carregar caminhão com 10m³ de aterro, com retroescavadeira, considerando o tempo máximo de 15 minutos.
– cavar uma sarjeta de 03 metro de comprimento, utilizando somente a concha traseira da retroescavadeira, considerando o
tempo máximo de 10 minutos.
Serão eliminados da prova prática, com atribuição de nota zero, os candidatos que cometerem qualquer das infrações
relacionadas abaixo:
a) ( ) não fazer uso do cinto de segurança;
b) ( ) tempo superior ao estabelecida para o procedimento da prova;
c) ( ) evidenciar inaptidão para conduzir o veículo e/ou realizar a etapa da prova prática, de modo a manter e preservar o
bem público de forma idônea.
Para fins de avaliação e ordenamento da classificação, será considerado o tempo de realização das provas pelo candidato,
sendo somados os tempos das provas descritas nos subitens 2.3.1 e 2.3.2 deste Aviso. O tempo de classificação vale 05 (cinco)
pontos, de acordo com a ordem de classificação do tempo, conforme exemplo a seguir:
a) 1º classificado com melhor tempo = 50 (cinquenta) pontos;
b) 2º classificado com melhor tempo = 45 (quarenta e cinco) pontos;
c) 3º classificado com melhor tempo = 40 (quarenta) pontos;
d) 4º classificado com melhor tempo = 35 (trinta e cinco) pontos
e) 5º classificado com melhor tempo = 30 (trinta) pontos;
f)
6º classificado com melhor tempo = 25 (vinte e cinco) pontos;
g) 7º classificado com melhor tempo = 20 (vinte) pontos;
h) 8º classificado com melhor tempo = 15 (quinze) pontos;
i)
9º classificado com melhor tempo = 10 (dez) pontos;
j)
10ª classificado com melhor tempo = 05 (cinco) pontos.

2.3.3

2.3.4

GABINETE DO PREFEITO DE VERANÓPOLIS, aos 30 de abril de 2014.

CARLOS ALBERTO SPANHOL,
Prefeito.

Publicado em 30/04/2014
MÁRCIO FRANCISCO PRIMIERI
Secretário Municipal da Administração

