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Município de Além Paraíba/MG 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA COMPLEMENTAR 
 

 
A Prefeitura Municipal de Além Paraíba torna público que será realizada prova prática complementar para o 

cargos de Artífice de Manutenção – Obras e Auxiliar de Obras e Serviços – Varredor , com base nos dispositivos legais 
que dão respaldo e normatizam as regras estabelecidas no Edital de abertura de inscrições do Concurso Público nº. 
001/2015 de 04 de setembro de 2015. 

 
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 

 
1.1 As provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas aos candidatos aos cargos de Artífice 
de Manutenção - Obras e Auxiliar de Obras e Serviços – Varredor, 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 – Obras 7 (sete) 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor                 15 (quinze) 

 

1.2 Ficam convocados para a realização da Prova Prática, os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital. 
 

2. DOS LOCAIS E DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 
2.1 Cargos: Artífice de Manutenção – Obras e Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 
Local: Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas (parque de exposição)  
Endereço: Praça Otávio de Castro Côrtes, S/N - Ilha Do Lazareto 
Data: 11 de dezembro de 2016. 

 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
3.1 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. 
3.2 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). 
3.3 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 
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) 
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minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do documento de identidade; caso contrário, não poderão 
efetuar a referida prova. 
4.2 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. 
4.3 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. 
4.4 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. 

4.4.1 Caberá recurso do Resultado da Prova Preliminar Prática, no prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionado no subitem anterior. 
4.5 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. 
4.6 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Além Paraíba/MG, 06 de dezembro 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  Candidato  Horário  

Artífice de Manutenção - Obras 619002798 Ana Carla Souza Dias 09h00min 

Artífice de Manutenção - Obras 619006931 Cleber Nogueira Da Silva 09h00min 

Artífice de Manutenção - Obras 619007175 Jader Teixeira Corço 09h00min 

Artífice de Manutenção - Obras 619004582 Jefferson Da Silva Souza 09h00min 

Artífice de Manutenção - Obras 619005507 Jonathan Luiz Leite Mello 09h00min 

Artífice de Manutenção - Obras 619005357 Paulo Cesar Lisboa 09h00min 

Artífice de Manutenção - Obras 619004932 Salvador De Carvalho 09h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619005528 Afranio De Deus Da Silva 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619002559 Ana Claudia Gomes Manoel 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619005608 Carlos Roberto Freitas Rosa 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619004587 Enimar Gonçalves Vitorino 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619004221 Fernando Rosa De Souza 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619000460 Flavio Divino De Carvalho 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619001982 Guilherme Nogueira Fernandes 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619006584 João Vitor Felicio 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619003424 Jorge Costa 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619000244 Lean Vieira Neto 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619000810 Maria Rosilene Araujo Baganha 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619001549 Rogerio José Januario 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619004690 Sávio Ragaglia Moreno 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619007011 Sônia Tereza Teixeira Pedro 08h00min 

Auxiliar de Obras e Serviços - Varredor 619004720 Tiago Augusto Martins 08h00min 

 


