
 

 

 

 

 
 
 

Município da Estância Balneária de Ubatuba 
 

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 classificatório e eliminatório, conforme 
normatizado pelo subitem 6.4 do Edital nº. 002/2014, de 23 de outubro de 2014, para os cargos de Carpinteiro, 
Cortador de Pedras, Eletricista, Encanador, Gari, Marceneiro, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de 
Motosserra, Operador de Trator Agrícola, Pedreiro, Pintor e Pintor Letrista. 
 
1. DA PROVA PRÁTICA 
 
1.1 A prova prática tem caráter classificatório e 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 Somente se submeterão a esta etapa os candidatos aos cargos de: Carpinteiro, Cortador de Pedras, Eletricista, 
Encanador, Gari, Marceneiro, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Motosserra, Operador de Trator Agrícola, 
Pedreiro, Pintor e Pintor Letrista, 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 

Carpinteiro 15 (quinze) 

Cortador de Pedras  15 (quinze) 

Eletricista 15 (quinze) 

Encanador 15 (quinze) 

Gari 100 (cem) 

Marceneiro 15 (quinze) 

Motorista 20 (vinte) 

Operador de Máquinas 30 (trinta) 

Operador de Motosserra 5 (cinco) 

Operador de Trator Agrícola 10 (dez) 

Pedreiro 45 (quarenta e cinco) 

Pintor 30 (trinta) 

Pintor Letrista 10 (dez) 

 
2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS  
 
2.1 Ficam convocados para a prova prática os candidatos a seguir relacionados: 
 
CARGO: Carpinteiro 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533003901 Joan Cesar Ferreira De Almeida 12/04/2015 09h00min 

 
CARGO: Eletricista 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533002687 Alex Sebastiao Dos Santos 12/04/2015 10h30min 

533003041 Armindo Jose Dias 12/04/2015 10h30min 

533019363 Carlos Edmilson Rodrigues 12/04/2015 10h30min 



 

 

 

533010929 Edson Ricardo Correa 12/04/2015 10h30min 

533013715 Enoc Vitoriano Dos Santos 12/04/2015 10h30min 

533015617 Flavio Donizeti Da Silva 12/04/2015 10h30min 

533019325 Julio Cesar Da Silva Fernandes Barbosa 12/04/2015 10h30min 

533012024 Reginaldo Rodrigues Dos Santos 12/04/2015 10h30min 

533012810 Robson Damasio Dos Santos 12/04/2015 10h30min 

533007594 Rodrigo Gonçalves Guimarães 12/04/2015 10h30min 

533003200 Wagner Piassi Castro 12/04/2015 10h30min 

 
CARGO: Encanador 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533011679 Cristiano Messias Soares 12/04/2015 09h30min 

533007189 Wilson Silva Coelho 12/04/2015 09h30min 

 
CARGO: Gari 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533012760 Agilson Filadelpho 12/04/2015 13h00min 

533000616 Alex Dos Santos Valerio Caetano 12/04/2015 13h00min 

533009677 Alex Sandro Briet Da Silva 12/04/2015 13h00min 

533007240 Anderson Rogerio Dos Santos 12/04/2015 13h00min 

533012913 Antonio De Gouvea 12/04/2015 13h00min 

533009758 Benedito Lopes De Araujo 12/04/2015 13h00min 

533008770 Celina Rodrigues Da Silva 12/04/2015 13h00min 

533000069 Crislaine Matos De Oliveira Souza 12/04/2015 13h00min 

533001858 Cristiana Nogueira De Gouvea Garcez 12/04/2015 13h00min 

533011331 Eder Briet Claro 12/04/2015 13h00min 

533008448 Ester Pulard Da Silva Ferreira 12/04/2015 13h00min 

533000548 Geosadac Muniz Da Silva Oliveira 12/04/2015 13h00min 

533020840 Isabel Cristina Monteiro Martins 12/04/2015 13h00min 

533008733 Isaque Nunes Dos Santos 12/04/2015 13h00min 

533011953 Jairo Cana Verde Pereira Dos Santos 12/04/2015 13h00min 

533013333 Jose Dairo Vicente 12/04/2015 13h00min 

533019756 Luciano Sabino Dos Santos 12/04/2015 13h00min 

533017582 Luzia Alves Dos Santos 12/04/2015 13h00min 

533000266 Marcelo Bodo 12/04/2015 13h00min 

533015347 Marcelo Vieira Da Rosa 12/04/2015 13h00min 

533003953 Marcos Rogerio Da Silva 12/04/2015 13h00min 

533016783 Paulo Jovani Vitor 12/04/2015 13h00min 

533016165 Rogerio Rodrigues Da Silva 12/04/2015 13h00min 

533015456 Ronaldo Adriano Dos Santos 12/04/2015 13h00min 

533011623 Sandro Batista 12/04/2015 13h00min 

533020592 Severo Barboza De Souza Junior 12/04/2015 13h00min 

533008632 Silvana De Andrade Pereira 12/04/2015 13h00min 

 
CARGO: Marceneiro 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533020636 Helio Rubens Mendes 12/04/2015 08h00min 

533015992 Isaias De Andrade 12/04/2015 08h00min 

 
CARGO: Motorista 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533003501 Ailton Aparecido Pereira 12/04/2015 08h00min 

533004151 Alexandre Aprígio De Araujo 12/04/2015 08h00min 



 

 

 

533021188 Almir Pereira Da Silva 12/04/2015 08h00min 

533016272 Caetano Vitor Lourenco 12/04/2015 08h00min 

533012217 Domingos De Azevedo 12/04/2015 08h00min 

533006979 Eduardo Dionisio Ferreira 12/04/2015 08h00min 

533012986 Felipe Campos Lopes 12/04/2015 08h00min 

533015584 Isaque Benedito Da Silva 12/04/2015 08h00min 

533002917 Joabson Santos Campos 12/04/2015 08h00min 

533013736 José Roberto Iannoni 12/04/2015 08h00min 

533005386 Luiz Antonio De Castro Junior 12/04/2015 10h00min 

533007335 Marcos Alexandre Do Prado 12/04/2015 10h00min 

533006648 Milton Francisco Ferreira Da Silva 12/04/2015 10h00min 

533004331 Reginaldo Feliciano Prado Santos 12/04/2015 10h00min 

533017089 Rodrigo Jesus Dos Santos 12/04/2015 10h00min 

533020835 Thiago Lopes Antonietti 12/04/2015 10h00min 

533014946 Tiago De Araújo Claudino Da Silva 12/04/2015 10h00min 

533012610 Valdenir De Andrade 12/04/2015 10h00min 

533010435 Wendel Felipe Dos Santos 12/04/2015 10h00min 

533015852 Winston Leite Dos Anjos 12/04/2015 10h00min 

 
CARGO: Operador de Máquinas 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533016790 Carlos Alexandre De Medeiros Silva 12/04/2015 08h00min 

533006782 Jorge Luiz De Oliveira Filho 12/04/2015 08h00min 

 
CARGO: Operador de Motosserra 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533000835 Fabio Teixeira Rodrigues 12/04/2015 10h00min 

533008556 Gilberto Barbosa Pereira 12/04/2015 10h00min 

 
CARGO: Operador de Trator Agrícola 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533016524 Danilo Gomes De Oliveira 12/04/2015 09h00min 

 
CARGO: Pedreiro 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533020786 Ailton Dos Santos Cardoso 12/04/2015 13h00min 

533000371 Alessandro Santana Dos Santos 12/04/2015 13h00min 

533000110 Antonio Elias Dos Santos 12/04/2015 13h00min 

533003867 Jorge Henrique De Oliveira 12/04/2015 13h00min 

533020435 Luciano Messias Soares 12/04/2015 13h00min 

533013522 Mario Alfredo Mariano De Cristo 12/04/2015 13h00min 

533017396 Patrick Andre Silva Santos 12/04/2015 13h00min 

533018643 Rogerio Scharp Dos Santos Freire 12/04/2015 13h00min 

 
CARGO: Pintor 
 

Inscrição  Nome Data  Horário  

533006608 Aguinaldo Pereira Dos Santos 12/04/2015 16h00min 

533016181 Alessandro Henrique Da Silva 12/04/2015 16h00min 

533006766 Alisson Praxedes Da Silva 12/04/2015 16h00min 

533013025 Anderson Da Costa Pinto 12/04/2015 16h00min 

533013127 Cicero Jose Da Silva 12/04/2015 16h00min 

533012963 Claudeci Pereira Marcondes Dos Santos 12/04/2015 16h00min 



 

 

 

533007232 Flávio José Dos Santos 12/04/2015 16h00min 

533004082 Gércio Aparecido Pereira 12/04/2015 16h00min 

533000797 Gilmar Guilherme Dos Santos 12/04/2015 16h00min 

533013856 Jhonny Raizer Andrade 12/04/2015 16h00min 

533015869 Joanilson Das Chagas 12/04/2015 16h00min 

533006965 Jose Jorge Do Amaral 12/04/2015 16h00min 

533015318 Jose Vieira Neto 12/04/2015 16h00min 

533020832 Junior Roberto De Matos 12/04/2015 16h00min 

533020729 Luiz Gonzaga Da Silva 12/04/2015 16h00min 

533010286 Oldinei Bertolino Dos Santos 12/04/2015 16h00min 

533017597 Pablo Barbosa Da Silva 12/04/2015 16h00min 

533018161 Paulo Macedo 12/04/2015 16h00min 

533001737 Rodrigo Tadeu Dos Reis 12/04/2015 16h00min 

 
 
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 DA PROVA PRÁTICA  
 
Local: Estádio Municipal Ciccillo Matarazzo 
Endereço: Rua Pernambuco, 147, Pereque-Açú, Ubatuba-SP.   
 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA  
 
4.1 Para os candidatos ao cargo de Carpinteiro, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 
prova prática constará da execução de tarefas como: preparar e assentar assoalhos e madeiramentos para paredes, 
tetos e telhados e/ou montar esquadrias, preparar portas e janelas, realizar reparos em objetos de madeira e 
montagem de peças de madeira, entre outras tarefas correlatas ao cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados 
conforme o manuseio correto dos instrumentos de trabalho (5 pontos); o conhecimento de reparos em objetos de 
madeira e montagem de peças de madeira (20 pontos); a agilidade no desempenho das tarefas (5 pontos); a 
organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (5 pontos); e, o resultado satisfatório da atividade 
solicitada (5 pontos). 
 
4.2 Para os candidatos ao cargo de Eletricista, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 
prova prática constará da instalação e/ou reparação de circuitos elétricos, de componentes elétricos e/ou de montar 
instalações de baixa e/ou alta tensão, segundo as atribuições sintéticas do cargo. Os critérios de avaliação serão 
cobrados conforme o manuseio correto dos instrumentos de trabalho (fios, alicates, etc.) (5 pontos); o conhecimento, 
montagem e desmontagem de circuito elétrico (20 pontos); a agilidade no desempenho das tarefas (5 pontos); a 
organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (5 pontos) e o resultado satisfatório da atividade 
solicitada (5 pontos). 
 
4.3 Para os candidatos ao cargo de Encanador, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 
prova prática constará de serviços de montar, instalar e/ou reparar peças hidráulicas diversas, segundo as atribuições 
sintéticas do cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados conforme o manuseio correto dos instrumentos de 
trabalho (5 pontos); o conhecimento, montagem e desmontagem de peças hidráulicas diversas (20 pontos); a agilidade 
no desempenho das tarefas (5 pontos); a organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (5 pontos); e, 
o resultado satisfatório da atividade solicitada (5 pontos). 
 
4.4 Para os candidatos ao cargo de Gari, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a prova 
prática constará da execução de tarefas como: limpeza de estradas e caminhos, capina de terrenos, ruas e demais 
logradouros públicos, bem como outras atividades correlatas ao cargo.  Os critérios de avaliação e a pontuação serão 
assim definidos: utilização dos equipamentos de proteção individual (10 pontos); desempenho na execução da tarefa 
(20 pontos); organização e produtividade (10 pontos). 
 



 

 

 

4.5 Para os candidatos ao cargo de Marceneiro, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 
prova prática constará da execução de tarefas como: trabalhos de confecção, reparação, acabamento em produtos e 
peças de madeiras e derivados, dando-lhes o acabamento desejado, entre outras tarefas correlatas ao cargo. Os 
critérios de avaliação serão cobrados conforme o manuseio correto dos instrumentos de trabalho (5 pontos); o 
conhecimento de reparos em objetos de madeira e montagem de peças de madeira (20 pontos); a agilidade no 
desempenho das tarefas (5 pontos); a organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (5 pontos); e, o 
resultado satisfatório da atividade solicitada (5 pontos). 
 
4.6 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 serão cobrados conforme a Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas 
durante a avaliação do candidato serão descontadas na proporção de sua natureza: grave (12 pontos), média (8 pontos), 
leve (4 pontos). No caso de ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato nota 0 (zero). 
 
4.7 Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 
examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: operar e conduzir máquinas e equipamentos, 
manobrando, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme 
especificações do examinador no ato da prova, como por em prática as medidas de segurança recomendadas para a 
operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes, bem como outras tarefas correlatas ao 
cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados considerando-se os procedimentos necessários à operação da máquina 
(5 pontos); o reconhecimento dos comandos (10 pontos); e, a condução da máquina (25 pontos). 
 
4.8 Para os candidatos ao cargo de Operador de Motosserra, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 
examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: poda de árvores e corte de madeira com o 
equipamento, entre outras atividades correlatas ao cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados conforme o 
manuseio correto dos instrumentos de trabalho (5 pontos); o conhecimento, a poda e o corte de madeira (20 pontos); a 
agilidade no desempenho das tarefas (5 pontos); a organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (5 
pontos); e, o resultado satisfatório da atividade solicitada (5 pontos). 
 
4.9 Para os candidatos ao cargo de Operador de Trator Agrícola, de acordo com as orientações e tempo determinado 
pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: operar e conduzir máquinas e equipamentos, 
manobrando, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme 
especificações do examinador no ato da prova, como por em prática as medidas de segurança recomendadas para a 
operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes, bem como outras tarefas correlatas ao 
cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados considerando-se os procedimentos necessários à operação da máquina 
(5 pontos); o reconhecimento dos comandos (10 pontos); e, a condução da máquina (25 pontos). 
 
4.10 Para os candidatos ao cargo de Pedreiro, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 
prova prática constará na construção de uma parede em canto, definindo a medida do esquadro utilizando tijolos de 
forma dobrada e amarrada (20 pontos); considerando as regras quanto ao nivelamento (20 pontos). Os critérios de 
avaliação serão cobrados quanto aos procedimentos utilizados na execução das tarefas propostas. 
 
4.11 Para os candidatos aos cargos de Pintor, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 
prova prática constará da execução de tarefas como: preparo de tintas e materiais e pintura em paredes, peças ou 
estruturas, utilização de ferramental disponibilizado, bem como outras tarefas correlatas ao cargo. Os candidatos serão 
avaliados quanto ao conhecimento técnico na utilização das ferramentas (15 pontos); destreza e agilidade na execução 
das tarefas (13 pontos); e, acabamento e qualidade do trabalho realizado (12 pontos). 
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
5.1 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. 
 
5.2 Os candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquinas deverão exibir ao examinador responsável pelo 
exame de direção sua Carteira Nacional de Habilitação original e entregar-lhe uma fotocópia da mesma. Poderão 



 

 

 

também apresentar o comprovante autenticado de aprovação em exame de alteração de categoria junto ao DETRAN e, 
quando da contratação, deverão apresentar cópia autenticada do referido documento.  
5.2.1 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. 
 
5.3 Quando da realização das provas práticas, no caso de testes que envolvam a operação de máquinas e equipamentos 
que possam oferecer ameaça à integridade física dos candidatos concorrentes, da equipe examinadora ou de quaisquer 
presentes, o examinador técnico responsável poderá eliminar sumariamente o candidato quando este declarar não ter 
conhecimento a respeito da utilização do respectivo equipamento/máquina ou caso esteja agindo de forma 
manifestamente imprudente ou imperita. 
 
5.4 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. 
 
5.5 Os resultados das provas práticas, para os classificados nesta fase, serão afixados no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal e no site www.idecan.org.br, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail.  
 
5.5.1 Caberá recurso do Resultado da Prova Preliminar Prática, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionada no subitem anterior. 
 
5.6 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. 

 
5.7 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ubatuba/SP, 06 de abril de 2015.               

 
 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público 
Portaria de nº 1083/14 

 
Maurício Humberto Fornari Moromizato 

Prefeito Municipal 

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

