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Município de Além Paraíba/MG 
 

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 o instituto responsável pela organização e coordenação do 
Concurso Público, IDECAN, a convocação para as provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, conforme 
normatizado pelo subitem 5.3 do Edital nº 001/2015, de 04 de setembro de 2015, para os cargos de: Artífice de 
Manutenção (Calceteiro, Eletricista, Obras, Pintura de Edificações e Hidráulica), Auxiliar de Obras e Serviços 
(Cemitério e Varredor), Mecânico, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas. 

 
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 

 
1.1 As provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas aos candidatos aos cargos de Artífice 
de Manutenção (Calceteiro, Eletricista, Obras, Pintura de Edificações e Hidráulica), Auxiliar de Obras e Serviços 
(Cemitério e Varredor), Mecânico, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, 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 

Artífice de Manutenção – Calceteiro 20 (vinte) 

Artífice de Manutenção – Eletricista 10 (dez) 

Artífice de Manutenção – Obras 10 (dez) 

Artífice de Manutenção – Pintura de Edificações 10 (dez) 

Artífice de Manutenção – Hidráulica* 10 (dez) 

Auxiliar de Obras e Serviços - Cemitério 5 (cinco) 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 5 (cinco) 

Mecânico* 5 (cinco) 

Motorista 20 (vinte) 

Operador de Máquinas Pesadas 5 (cinco) 

 
*Não houve candidatos aprovados na prova escrita objetiva para o cargo. 

 

1.2 Ficam convocados para a realização da Prova Prática, conforme disposto no subitem 5.3 do Edital nº 001/2015, 
de 04 de setembro de 2015, os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital. 

 
2. DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA PROVA RÁTICA 

 
2.1 Cargos: Artífice de Manutenção – Calceteiro, Artífice de Manutenção – Eletricista, Artífice de Manutenção – 
Obras, Artífice de Manutenção – Pintura de Edificações, Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor, Motorista e Operador 
de Máquinas Pesadas 
Local: Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas (parque de exposição)  
Endereço: Praça Otávio de Castro Côrtes, S/N - Ilha Do Lazareto 

 
2.2 Cargo: Auxiliar de Obras e Serviços - Cemitério  
Local: Cemitério Municipal 
Endereço: Rua da Trindade, S/N - São José 
 
 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
3.1 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. 
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3.2 Para os candidatos ao cargo de Artífice de Manutenção – Calceteiro, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como constará do preparo do 
material e o assentamento de pedras e paralelepípedos, entre 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). 
3.3 Para os candidatos ao cargo de Artífice de Manutenção – Eletricista, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: atividades de serviços de 
instalação, recuperação e manutenção de equipamentos e sistemas elétricos. 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). 
3.4 Para os candidatos ao cargo de Artífice de Manutenção – Obras, 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. 
3.5 Para os candidatos ao cargo de Artífice de Manutenção – Pintura de Edificações, de acordo com as orientações e 
tempo determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: atividades de pintura 
em imóveis, obras e prédios da Administração Municipal. 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). 
3.6 Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Obras e Serviços - Cemitério, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, à prova prática constará da execução de tarefas como: preparar sepulturas de 
alvenaria e “levantar” carreira de tijolos em dimensões a serem informadas pelo examinador no ato da prova; 
executar tarefas atinentes à exumação de corpos, carregar em carriola materiais e lajes de cerca de 40 kg (quarenta 
quilogramas), entre outras tarefas correlatas ao cargo. Os candidatos serão avaliados quanto ao conhecimento 
técnico na utilização das ferramentas (20 pontos), destreza e agilidade na execução das tarefas (10 pontos) e 
acabamento e qualidade do trabalho realizado (10 pontos). 
3.7 Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, à 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). 
3.8 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, em conformidade com o art. 19 e incisos da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN, sendo as faltas: 
grave (12 pontos), média (8 pontos) e leve (4 pontos). No caso de ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao 
candidato nota 0 (zero). 
3.9 Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: operar e conduzir uma 
motoniveladora, 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. 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). 
3.10 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da prova 
no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado; b) Não apresentar a 
documentação exigida; c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova 
prática; d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes 
e/ou candidatos; e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de 
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meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido. 
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1 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 documento de identidade; caso contrário, não poderão 
efetuar a referida prova. 
4.2 Os candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas deverão exibir ao examinador responsável 
pelo exame de direção sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH 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 nomeação, deverão apresentar cópia autenticada do referido documento. 
4.2.1 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. 
4.3 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. 
4.4 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. 
4.5 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. 

4.5.1 Caberá recurso do Resultado da Prova Preliminar Prática, no prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionado no subitem anterior. 
4.6 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. 
4.7 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Além Paraíba/MG, 21 de março de 2016. 

FERNANDO LÚCIO FERREIRA DONZELES  

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
Cargo Inscrição Nome Data  Horário  

Artífice de Manutenção - Calceteiro 619005605 Dillermano Luiz Da Cunha Miranda 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Calceteiro 619007688 Guaraciaba Ambrosio Da Silva Nahed 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Calceteiro 619005374 Raphael Silva Rocha 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Calceteiro 619004768 Rogerio Rodrigues 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Calceteiro 619001182 Wallace Onorato Dos Santos 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619003428 Brunno Da Silva Capitulino 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619005484 Daniel Assis Da Silva 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619003104 Djones Nascimento De Oliveira 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619002320 Edilberto De Barros Dos Santos 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619002204 Jefferson David Fernandes 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619003817 Mauro Simplicio Da Silva 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619007108 Paulo Roberto Filgueiras Coelho 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619006064 Rafael Miranda Moreira 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619005654 Reginaldo Castilhos Correa 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Eletricista 619006446 Ricardo Costa Benedito 27/03/2016 08h00min 

Artífice de Manutenção - Obras 619006814 Bruno Dos Santos Teixeira 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619007334 Edmar Nunes Martins 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619004883 Ilsomar Jose Dos Santos Carvalho 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619006747 Ivan Carlos De Oliveira 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619002849 João Carlos De Oliveira 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619002424 Jose Gama Antonio 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619006691 Pablo Renato Neves Candidido 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619002698 Rodrigo De Paula Ferreira 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619005042 Ronaldo Alves De Souza 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Obras 619004935 Uorge Robinson Loureiro Soares 27/03/2016 09h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619005577 Allan Da Silva Ramos 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619004060 Carlos Alberto Da Silva 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619004223 Eduardo De Rezende Silva 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619000390 Igor Santos Mattos 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619003735 Juan Carlos Gonçalves Araujo 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619005063 Marco Antonio De Souza Rodrigues 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619007295 Paulo De Sousa Arruda 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619004274 Roberto Francisco Dias 27/03/2016 08h30min 

Artífice de Manutenção - Pintura de Edificações 619004026 Saulo Jose De Oliveira Balbino 27/03/2016 08h30min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Cemitério 619004776 Manoel Mendes Ferreira 27/03/2016 11h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Cemitério 619007009 Nilton Cesar Rodrigues Da Silva 27/03/2016 11h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Cemitério 619004968 Paulo Cesar Pereira 27/03/2016 11h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619005860 Adriano Reis Da Silva 27/03/2016 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619003845 Caio Marcio De Aquino Costa 27/03/2016 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619004263 Luciano Nogueira Da Silva 27/03/2016 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619003843 Michel Netto De Souza Maria 27/03/2016 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619005029 Sergio Luiz Nogueira Ferreira 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619006147 Carlos Andre Carvalho Damasceno 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619000279 Carlos Eduardo Barrozo Abreu 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619004190 Claudinei Evangelista Coelho Beijo 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619005824 Claudio Adao Campos Silva 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619002437 Eliezer Silva Gonçalves 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619005858 Fabiano Soares Da Silva 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619006859 Gibson Souza Rodrigues 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619001596 Hugo Lima Montes 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619007228 Jonas Guedes Botinhão 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619002918 Kennedy Campos Goncalves 27/03/2016 08h00min 

Motorista 619004781 Luiz Ricardo Morais 27/03/2016 10h00min 

Motorista 619005084 Marcos José Amaral De Almeida 27/03/2016 10h00min 

Motorista 619007208 Michel Joseph Farage 27/03/2016 10h00min 

Motorista 619002164 Raaimundo Mendes Nadu Neto 27/03/2016 10h00min 



5  

Cargo Inscrição Nome Data  Horário  

Motorista 619002527 Rodrigo De Almeida 27/03/2016 10h00min 

Motorista 619004335 Thiago Erison Ferreira 27/03/2016 10h00min 

Motorista 619007023 Tiago De Souza Barbosa 27/03/2016 10h00min 

Motorista 619002429 Vitor De Souza Fani 27/03/2016 10h00min 

Motorista 619000053 Wallace França Miranda 27/03/2016 10h00min 

Motorista 619003985 William Silva Zanelato 27/03/2016 10h00min 

Operador de Máquinas Pesadas 619005011 Elker Miiller Costa Santos 27/03/2016 09h30min 

Operador de Máquinas Pesadas 619001017 Fádor França Faria 27/03/2016 09h30min 

Operador de Máquinas Pesadas 619001240 Jessus Ventura Mariano 27/03/2016 09h30min 

Operador de Máquinas Pesadas 619006870 Julio Cesar Victorio Alves 27/03/2016 09h30min 

Operador de Máquinas Pesadas 619003092 Robson De Oliveira Lima 27/03/2016 09h30min 

 


