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  Municípo de Lagoa da Confusão  
   

ESTADO DE TOCANTINS  

 
 

 
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 
Processo Seletivo, IDECAN, a convocação para as provas práticas relativas à 2ª etapa, de caráter eliminatório e 
classificatório, conforme normatizado pelo item 5.6 do Edital nº. 001/2013, para os cargos de Cozinheiro, Merendeira e 
Motorista CNH “D”.   

 
1. DA PROVA PRÁTICA 

 
1.1 A prova prática tem caráter eliminatório e classificatório, 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.  
 

2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 

2.1 Ficam convocados para a prova prática os candidatos a seguir relacionados:  
 
 
CARGO: Merendeira  
 

Inscrição Nome Data  Horário  

330000724 Genilde Maciel Lima 

09/11/2013 

08h30min  

Horário Oficial do 
estado de Tocantins. 

330001377 Maria Elizete Alves Da Costa 

330002425 Sonia Maria Gomes De Castro 

 
CARGO: Motorista  
 

Inscrição Nome Data  Horário  

330003915 Candido Norberto Martins Becker 

09/11/2013 

10h00min  

Horário Oficial do 
estado de Tocantins. 

330003627 Clayton Bezerra Da Silva 

330000758 Darlei Pessoa De Oliveira 

330001034 Diogo Fonseca Tavares 

330003610 Ebismar Silverio De Souza 

330002360 Edmar Rodriges Rocha Junior 

330001867 Elsiton Gonçalves Dos Reis 

330000485 Fernando Andrade Barros 

330001960 João Gonçalves Netto 

330002231 Mauro Sérgio Cardoso De Barros 

330000644 Miguel Angelo Gutierrez De Paula 

330002171 Odislei Nogueira Da Silva Costa 

 
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 
 

 
Local: Creche Municipal Mãe Josefa  
Endereço: Avenida Antônio Duarte Qd14 Lote 01 - Setor Praia Alta - Lagoa da Confusão/TO. 
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4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
4.1 Para os candidatos ao cargo de Merendeira constará da confecção e preparo de uma cardápio, limpeza e 
organização da cozinha, utilizando ferramental de cozinha industrial disponibilizado, bem como outras atividades 
correlatas. Os critérios de avaliação e a pontuação serão assim definidos: Utilização dos equipamentos de proteção 
individual e apresentação pessoal (10 pontos); Desempenho na execução da tarefa (20 pontos); Higiene, organização e 
produtividade (10 pontos). 
 
4.2 Para os candidatos ao cargo de Motorista CNH "D", de acordo com as determinações do examinador, constará de 
condução de veículos de passageiros e de transporte de cargas em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de 
forma profissional a postura do condutor candidato, entre outras atividades correlatas ao 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). 
 

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
5.1 Os candidatos ao cargo de Motorista CNH “D”, 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 posse, 
deverão apresentar cópia autenticada do referido documento.  
 
5.2 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. 
 
5.3 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. 
 
5.4 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 da prova prática, 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 02 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionada no subitem anterior. 
 
5.6 Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital nº. 001/2013, que normatiza o Concurso 
Público do Município de Lagoa da Confusão/TO. 
 
5.7 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. 

 

5.8 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Lagoa da Confusão (TO), 05 de novembro de 2013. 
 
 

 
LEÔNCIO LINO DE SOUSA NETO 

Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão /TO 


