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Município de Santa Maria de Jetibá/ES 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS 
 

 
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 001/2016, de 14 de março de 2016, para os cargos 
de: Assistente de Secretaria, Auxiliar Administrativo, Escriturário e Motorista. 
 
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 

 
1.1 As provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas aos candidatos aos cargos de Assistente de Secretaria, Auxiliar 
Administrativo, Escriturário e Motorista, 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 

Assistente de Secretaria 10 

Auxiliar Administrativo 10 

Escriturário 10 

Motorista 10 

 

1.2 Ficam convocados para a realização das Provas Práticas, conforme disposto no subitem 5.3 do Edital nº 001/2016, de 14 de março de 2016, 
os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital. 

 
2. DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 
2.1 Cargo: TODOS os cargos 
Local: Sede da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES 
Endereço: Rua Dalmácio Espíndula - nº 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá-ES 
 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 

 
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.  
3.2 A prova prática de digitação para os cargos de Assistente de Secretaria, Auxiliar Administrativo e Escriturário constará de reprodução fiel de 
um texto, previamente escolhido pelo IDECAN, idêntico para todos os candidatos, fornecido no ato da prova, em computador, no utilitário Win 
Word e terá a seguinte sistemática: 
a) Os candidatos serão chamados para a realização da prova prática em grupos, devendo previamente registrar suas assinaturas na lista de 
presença. Em seguida, os candidatos serão distribuídos aleatoriamente para a realização da prova prática nos computadores da sala de realização 
das provas. Próximo aos computadores, haverá a folha contendo o texto a ser reproduzido. b) O examinador orientará aos candidatos que assinem 
no verso da referida folha e permaneçam com a face da folha que contém o texto virada para baixo. c) Após serem fornecidas todas as instruções 
pelo examinador, será concedido 01 (um) minuto para que o candidato se familiarize com o conteúdo a ser reproduzido, bem como as regras de 
formatação e disposição do texto. d) Logo após, os candidatos terão o tempo de 05 (cinco) minutos para o acesso ao Win Word e a 
digitação/formatação do texto. e) Ao término desta etapa, o candidato deverá posicionar o cursor no final do texto que digitou, dar dois comandos 
de “Enter” e digitar o seu nome completo abaixo do texto. f) Os demais procedimentos a serem realizados (impressão e gravação do texto digitado 
e saída do Win Word) serão realizados individualmente, sendo que o tempo despendido com a execução da tarefa será avaliado pelo examinador 
técnico  na  área.  g)  Após  o  procedimento de  impressão,  os  candidatos  registrarão suas  assinaturas abaixo  de  seu  nome digitado  em  seus 
respectivos textos e os entregarão ao examinador para posterior análise e correção. 
3.2.1 Os critérios de correção e correspondente pontuação para aferir o conhecimento do candidato serão os seguintes: utilização de Editor de 
Texto (Microsoft Word 97/2000 e/ou versões superiores), em Micro-computador do tipo PC, em ambiente gráfico Microsoft Windows. A aplicação 
será feita por turmas, sendo considerados, para sua correção, os seguintes parâmetros e critérios: 
 

ITEM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO 
MÍNIMA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

I – Acesso ao Win 
Word 

Vias de acesso ao Win Word, verificação de atalhos, conhecimento do ambiente de 
trabalho, entre outros. 

 

1 
 

4 
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II – Ortografia 
/Formatação do 
texto 

Fidelidade  à  pontuação  e  ortografia  do  texto  original,  número  e  tipos  de  erros 
cometidos, auto-correção ao digitar, fidelidade à formatação do texto original, uso de 
teclas de atalho para formatação, margens, alinhamento do título e do corpo do texto, 
espaçamento entre linhas, tipo, tamanho e estilo da fonte, parágrafos, entre outros 
parâmetros de formatação, de acordo com o texto modelo fornecido aos candidatos. 

 
 

1 

 
 

14 

III – Digitação do 
texto 

Volume de texto digitado, agilidade e precisão nos toques, postura ao digitar, utilização 
de teclas de atalho, entre outros. 

 

1 
 

14 

IV – Impressão do 
texto digitado 

 

Vias de acesso ao menu de impressão, utilização de teclas de atalho, entre outros. 
 

1 
 

4 

V – Gravação/Saída 
do Win Word 

Gravação do  texto digitado no  disco  rígido  do  computador, utilização de teclas de 
atalho, saída do Win Word. 

 

1 
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  MÁXIMO DE PONTOS 40 

  
IMPORTANTE: O candidato somente deverá sair do Win Word após verificar que o texto digitado encontra-se devidamente impresso. O candidato 
que sair do Win Word sem salvar o texto digitado e, posteriormente, for verificado que o comando de impressão não foi corretamente realizado 
ou, ainda, devido a qualquer falha técnica na impressora utilizada, tais como: atolamento de papel, erro na transferência de dados, entre outros, 
não terá direito a realização de nova prova prática, sendo-lhe atribuída a nota 0 (zero). 
 
3.2.2 Na digitação serão considerados os toques brutos e os erros (número e tipos de erros cometidos na transcrição). Os toques brutos 
correspondem ao número total de toques dados pelo candidato, incluindo, espaços, pontos, acentuação e mudanças de parágrafo. A 
ortografia/formatação do texto será observada toque a toque, comparando-se com o texto original. 
3.2.3 Será atribuída a nota 0 (zero) ao candidato que transcrever o texto a ser digitado em aplicativo diverso do Win Word, tais como: WordPad, 
Bloco de Notas, Open Office, entre outros. 
3.3 Para os candidatos aos cargos 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). 
3.4 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 previs to 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 ex aminadores, 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) 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 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 do próprio candidato, 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 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. 
4.6 Os resultados das provas práticas, para os classificados nesta fase, serão afixados no quadro de avisos da Câmara Municipal e no site 
www.idecan.org.br, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail. 
4.6.1 Caberá recurso do Resultado da Prova Preliminar Prática, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado, mencionado no 
subitem anterior. 
4.7 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. 
4.8 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.  

Santa Maria de Jetibá/ES, 05 de julho de 2016. 

 

HILÁRIO BOENING  

Presidente da Câmara Municipal

http://www.idecan.org.br/
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ANEXO ÚNICO – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
Cargo Inscrição Nome Data Horário 

Assistente de Secretaria 699001541 Ailson Domingos Da Cruz Sousa 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699001871 Aristides Anselmo Frizzera 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699001692 Brenda Aline Soares De Sá 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699000442 Jaqueline Ribeiro 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699002216 Jean Junior Tavares Pirola 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699000449 João Marcos De Sousa 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699001078 Karina Sossai Andrade 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699000664 Rafaela Dal Col De Martin 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699001140 Rondinely Francisco De Oliveira 17/07/2016 9h00min 

Assistente de Secretaria 699000874 Simone Braga Dupke Bremenkamp 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699001619 Aguinaldo Luis Da Silva Junior 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699000659 Elias Eder Gasparassi 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699001023 Fernanda Alves Dos Santos Pedrosa 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699000044 Giovana Carlota Demuner 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699001107 Karine Siam Mateussi 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699002105 Ramon Silva Freitas De Paula 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699001622 Sivaldo Dopke* 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699001584 Tatiana Sassemburg Luz Cortes 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699001263 Vinicius Lopes Aledi 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699000020 Vinícius Martins 17/07/2016 9h00min 

Auxiliar Administrativo 699001994 Wesley Barbosa Gomes 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699001608 Adriano Rago Cordeiro Filho 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699001995 Alessandra Binovo 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699002091 Angela Kuster 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699002301 Bárbara Forecchi Barbatto 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699002034 Deividy Conrado De Oliveira 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699001605 Gabriela Potratz 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699002061 Gilberto Henke 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699001644 Pedro Lúcio Assis 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699001932 Roselania Acher 17/07/2016 9h00min 

Escriturário 699001406 Washington Soares Batista 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699002111 Claudiomar Kampke Rossmann 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699001937 Clezio Fehelberg Schultz 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699002265 Deniz Haron Souza De Paula 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699000992 Douglas Do Rosario Freitas 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699000893 Gean Patrick Bremenkamp Rodrigues 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699002137 Graziani Sarde 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699001685 Raphael Silva Do Couto 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699001139 Rondinely Francisco De Oliveira 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699000101 Thiago Jose Barbosa 17/07/2016 9h00min 

Motorista 699001831 Vilasio Boening 17/07/2016 9h00min 
 

*candidato com deficiência. 


