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MUNICÍPIO DE SANTANA DO DESERTO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 
 
 

Faço pública, para conhecimento dos interessados, após a verificação de regularidade pela Comissão de 
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público e a instituto responsável pela organização e coordenação do 
Concurso Público, IDECAN, a convocação para as provas práticas, de caráter apenas eliminatório, conforme 
normatizado pelo subitem 5.3 do Edital nº. 1, de 07 de janeiro de 2014, para os cargos de Auxiliar de Serviços Escolares, 
Auxiliar de Serviços Internos e Externos, Motorista e Operário. 

 
1. DA PROVA PRÁTICA 

 
1.1 A prova prática tem caráter apenas eliminatório, totalizando 40 (quarenta) pontos, sendo considerados aprovados 
apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos 
nas referidas provas. 
 
1.2 serão aplicadas somente aos candidatos aos cargos de: Auxiliar de Serviços Escolares, Auxiliar de Serviços Internos e 
Externos, Motorista e Operário, dentro do quantitativo de corte especificado abaixo, desde que aprovados nas provas 
escritas objetivas de múltipla escolha, de acordo com a classificação obtida, do maior para o menor: 
 

CARGO 
NÚMERO DE 

CONVOCADOS 

Auxiliar de Serviços Escolares 6 (seis) 

Auxiliar de Serviços Internos e Externos 15 (quinze) 

Motorista 15 (quinze) 

Operário 10 (dez) 

 
 

2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 

2.1 Ficam convocados para a prova prática os candidatos a seguir relacionados:  
 
CARGO: Auxiliar de Serviços Escolares 
 

Inscrição Nome Data  Horário  

407000420 Alexsandra Da Silva 15/06/2014 08h00min  

407001128 Aline Gomes Da Cruz Silva 15/06/2014 08h00min  

407001306 Angelica Aparecida Ferreira Da Silva 15/06/2014 08h00min  

407000317 Hilda Francisco Lopes 15/06/2014 09h00min  

407000536 Marcia Maria Américo De Freitras 15/06/2014 09h00min  

407000567 Viviane Cristina De Souza 15/06/2014 09h00min  
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CARGO: Auxiliar de Serviços Internos e Externos 
 

Inscrição Nome Data  Horário  

407000264 Andreia Cristina Souza Palmeira 15/06/2014 10h00min  

407000881 Bernadete Mateus 15/06/2014 10h00min  

407001110 Dailtom Lima Ferreira Da Silva 15/06/2014 10h00min  

407000715 Daniel Firmino Dos Santos 15/06/2014 10h00min  

407000422 Enilce Maria Attademo Machado 15/06/2014 10h00min  

407000602 Fabiana Ribeiro 15/06/2014 10h00min  

407000811 Fernando Carlos Clemente Da Gama 15/06/2014 10h00min  

407000419 Fernando Da Silva Pauino 15/06/2014 10h00min  

407000732 Leandro Kelmer Trajano 15/06/2014 10h00min  

407001225 Liliane Cristina De Almeida 15/06/2014 10h00min  

407001142 Maria José Palmeira Trajano 15/06/2014 10h00min  

407000767 Marilea Chaves Neves 15/06/2014 10h00min  

407000900 Rosineide Marques Simões Da Silva 15/06/2014 10h00min  

407000920 Suellen Carvalho Da Silva Seixas 15/06/2014 10h00min  

407000965 Tatiana De Fátima Malatestta 15/06/2014 10h00min  

 
CARGO: Motorista 
 

Inscrição Nome Data  Horário  

407000976 Bogienes De Jesusnbotelho 15/06/2014 09h00min  

407000027 Carlos Antonio Alves Seixas 15/06/2014 09h00min  

407000666 Carlos Komeda 15/06/2014 09h00min  

407000548 Douglas Dineles Guedino 15/06/2014 09h00min  

407001187 Ênio De Carvalho Santa Rosa 15/06/2014 09h00min  

407001027 Jorge Luiz Paixão Lopes 15/06/2014 09h00min  

407001144 Leandro Rodrigues Guidino 15/06/2014 09h00min  

407000214 Leonardo Soares Lopes 15/06/2014 09h00min  

407000883 Luiz Fernando De Almeida 15/06/2014 09h00min  

407000196 Luiz Ricardo Da Costa Silva 15/06/2014 09h00min  

407001278 Maico Dos Santos 15/06/2014 09h00min  

407000167 Randolpho Santos Junior 15/06/2014 09h00min  

407000754 Rodrigo Ferreira Borges 15/06/2014 09h00min  

407000099 Rulian De Almeida Souza 15/06/2014 09h00min  

407000608 Victor Ferreira Milagres 15/06/2014 09h00min  

 
CARGO: Operário 
 

Inscrição Nome Data  Horário  

407000955 Antonio Bitencourt 15/06/2014 08h00min  

407000629 Wagner Luiz Dos Santos Fernandes 15/06/2014 08h00min  
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2.2 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum 
pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 (zero) ao candidato ausente 
ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
 

3. DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

3.1 Cargos: Auxiliar de Serviços Escolares e Auxiliar de Serviços Internos e Externos 
Local: Escola Municipal Juscelino Kubitschek 
Endereço: Rua Marechal Francisco Damasceno Portugal, nº. 225, Centro - Santana do Deserto – MG. 
 
3.2 Cargo: Motorista  
Endereço: Rua Francelino Correia, Centro - Santana do Deserto – MG. 
Referência: Em frente ao Bar do Pedro (Pela estrada Santana/Deserto – MG  até o alto – Virando após o mata burro).  
 
3.3 Cargo: Operário  
Endereço: Estrada Santana Pequeri – Santana do Deserto – MG (Entre a fazenda São Marcos e o sítio da Califórnia). 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 
4.1 Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Serviços Escolares, de acordo com as orientações e tempo determinado 
pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como confecção de um cardápio, limpeza e 
organização da cozinha, utilização de ferramental de cozinha industrial disponibilizado, como também serviços de 
limpeza das dependências da escola. Os critérios de avaliação serão cobrados considerando-se a seleção do material 
adequado à atividade desenvolvida (3 pontos), o manuseio correto dos instrumentos de trabalho (7 pontos), a forma 
adequada para a realização das atividades (7 pontos), a utilização dos equipamentos de proteção individual (quando 
necessário) e apresentação pessoal (4 pontos), a agilidade no desempenho das tarefas (6 pontos), a organização dos 
materiais durante e após a execução das tarefas (5 pontos) e por fim, o resultado satisfatório da atividade solicitada (8 
pontos). 
 
4.2 Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Serviços Internos e Externos, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como limpeza em geral, coleta de lixo 
das dependências, recolhendo-os em latões, para depositá-los na lixeira ou no incinerador, realizar serviços de copa e 
cozinha, entre outras tarefas correlatas ao cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados conforme a seleção e uso do 
material adequado à atividade desenvolvida (3 pontos), o manuseio correto dos instrumentos de trabalho (7 pontos), a 
forma adequada para a realização das atividades (7 pontos), a utilização dos equipamentos de proteção individual e 
apresentação pessoal (4 pontos), a agilidade no desempenho das tarefas (6 pontos), a organização dos materiais 
durante e após a execução das tarefas (5 pontos) e por fim, o resultado satisfatório da atividade solicitada (8 pontos). 
 
4.3 Para os candidatos ao cargo de Motorista, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 
prova prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, em vias públicas da 
cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, segundo as atribuições sintéticas 
do cargo. Os critérios de avaliação são aqueles previstos na Resolução nº 168/2004 do CONTRAN e a pontuação será 
escolanada em: Faltas Eliminatórias (Nota = 0); Faltas Graves (perda de 12 pontos); Faltas Médias (perda de 8 pontos); e 
Faltas Leves (perda de 4 pontos). 
 
4.4 Para os candidatos ao cargo de Operário, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 
prova prática constará da execução de tarefas como: executar trabalhos de capina, limpeza de vias publicas, podas de 
árvores, bem como outras tarefas correlatas ao cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados conforme a seleção e 
uso do material adequado à atividade desenvolvida (3 pontos), o manuseio correto dos instrumentos de trabalho (7 
pontos), a forma adequada para a realização das atividades (7 pontos), a utilização dos equipamentos de proteção 
individual e apresentação pessoal (4 pontos), a agilidade no desempenho das tarefas (6 pontos), a organização dos 
materiais durante e após a execução das tarefas (5 pontos) e por fim, o resultado satisfatório da atividade solicitada (8 
pontos). 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 Os candidatos para os cargos de Motorista deverão comparecer ao local designado munidos, ainda, da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH com foto, original ou fotocópia autenticada, dentro do prazo de validade, observando, 
ainda, a categoria mínima exigida para o cargo, sendo que a não observância desses critérios implicará na eliminação do 
candidato. 
5.1.1 O candidato deverá fazer uso de óculos ou lentes de contato, quando houver tal exigência na Carteira Nacional de 
Habilitação, não sendo permitida a realização da prova sem tais acessórios, implicando o descumprimento desta 
exigência na eliminação do candidato do Concurso Público. 
 
5.2 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 (trinta) 
minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição e documento de identidade; caso 
contrário, não poderão efetuar a referida prova. 
 
5.3 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como 
alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, 
cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou 
orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento 
previamente efetuado pelo IDECAN (turno matutino ou vespertino), o qual será realizado de forma aleatória. 
 
5.4 Os resultados das provas práticas, para os aprovados nesta fase, serão divulgados no site do IDECAN 
www.idecan.org.br, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail. 
 
5.4.1 Caberá recurso do Resultado da Prova Preliminar Prática, no prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionada no subitem anterior. 
 
5.5 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação 
vigente serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público constituída para este fim, assessorados pelo 
IDECAN. 

 
5.6 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santana do Deserto (MG), 6 de junho de 2014. 
 

Valdesir Santos Botelho  
Prefeito Municipal 

http://www.idecan.org.br/

