PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ-PA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROVA PRÁTICA
COMISSÃO ORGANIZADORA do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Uruará, Estado
do Pará, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos classificados na Prova Objetiva, para
realizarem as PROVAS PRÁTICAS, de acordo com as normas e condições seguintes:

I. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS
1. Os candidatos aos cargos de Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Operador de Máquinas
Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Motosserra, Pedreiro, Pintor, Motorista e Soldador
habilitados na Prova Escrita Objetiva serão submetidos à Prova Prática de caráter Eliminatório e
Classificatório.
2. A Prova Prática será composta com as exigibilidades e os critérios de avaliação constantes do Anexo
VIII, deste Edital e terão resultados expressos em “APTO” ou “INAPTO”.
3. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Prática com antecedência mínima de
30 (trinta) minutos do horário fixado, com DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE.
4. Não será admitido, no local da Prova Prática, o candidato que se apresentar após o horário oficial
estabelecido para o início das provas.
5. A ausência do candidato convocado para a Prova Prática implicará em sua eliminação do Processo
Seletivo, não havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade.
6. A Prova Prática valerá 10,0 (dez) pontos no total.
7.
pontos) ou “Inapto” (nota < 5 pontos).
8. Será sumariamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que se utilizar de meios ilícitos
para a execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo
em comportamento indevido ou descortês para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares
ou autoridades; afastar-se do local de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes de tê-las
concluído; for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação ou após as
provas, for constatado, por meio de perícia, ter-se utilizado de processos ilícitos na realização
das mesmas.
9. Não será permitido, em hipótese nenhuma, durante a realização da prova, o uso de quaisquer meios
eletrônicos, inclusive aparelhos celulares, que deverão permanecer desligados durante todo o
período de realização das provas.
10. A Comissão do Processo Seletivo reserva-se o direito de, a qualquer momento, mandar colher a
impressão digital para análise por especialistas em identificação, de qualquer candidato cuja
documentação suscitar dúvidas.
11. Não haverá segunda chamada para a prova e nem realização de prova fora da data, horário e local
estabelecidos para cada candidato.
12. Não caberão recursos contra as Provas Práticas.
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II. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS
2.1. Os candidatos deverão comparecer no dia 04 de agosto de 2019, às 8 horas no endereço infra,
para realização das Provas Práticas.
Local: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
Endereço: Endereço: R. Quinze de Novembro, 520 - Fluminense, Uruará - PA, 68140-000
Cidade: Uruará-PA
2.2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS
 CARGO/ESPECIALIDADE: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Leves constará na execução prática dos de
procedimentos como Ligar o equipamento, Montar e desmontar quando necessário, Tomar todas as
precauções de segurança antes de iniciar a sua operação, Realizar operações típicas do equipamento,
Desligar e guardar o equipamento no local determinado pelo avaliador de acordo com os
procedimentos padrão para a sua guarda.
CONVOCADOS:
Inscrição
101143

Data de nasc
02/10/1999

Nome
AILSON DA ROCHA LIMA

 CARGO/ESPECIALIDADE: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas a Prova Prática consistirá em
atividades como: acoplar os implementos no trator, espalhador de calcário, arado reversível de 03
discos, grade niveladora e plantadeira de cereais; operar e conduzir a retroescavadeira, 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.
É necessário apresentação de CNH correspondente para realização da Prova Prática, sob pena de
eliminação.
CONVOCADOS:
Inscrição
101728
101719
103414

Data de nasc
29/05/1980
05/07/1977
28/09/2001

Nome
GILBERTO IRANI BERWANGER
FLAVIO SEGATELO
MAURICIO COSTA SILVA

 CARGO/ESPECIALIDADE: ELETRICISTA
Para os candidatos ao cargo de Eletricista a prova prática consistirá em atividades como: Domínio que
o candidato detém das ferramentas e materiais utilizados na atividade de eletricista; Agilidade no
desempenho da tarefa e organização do material durante a execução da tarefa; montagem e
desmontagem, instalação e/ou reparação de circuito elétrico.
CONVOCADOS:
Inscrição
100172
100392

Data de nasc
08/03/1978
13/11/1995

Nome
GADIEL JOAQUIM ALVES JUNIOR
JEFERSON DE SOUZA DA SILVA
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 CARGO/ESPECIALIDADE: PEDREIRO
Para os candidatos ao cargo de Pedreiro a prova prática consistirá em atividades como: Identificação
de ferramentas e materiais usados nas atividades de alvenaria e os respectivos serviços executados com
suas utilizações; construção em alvenaria de paredes; revestimento de paredes.
CONVOCADOS:
Inscrição
103126

Data de nasc
19/07/1966

Nome
EDSON LOPES DA COSTA

 CARGO/ESPECIALIDADE: PINTOR
Para os candidatos ao cargo de Pintor a prova prática consistirá em atividades como: Identificação de
ferramentas e materiais usados nas atividades de pintura de edificações; Raspar e amassar paredes,
preparando-as para pintura; Pintar a superfície externa e interna de edifício; Combinar materiais e
preparar ambiente para revestimento; Realizar a manutenção de equipamentos e acessórios.
CONVOCADOS:
Inscrição
102699

Data de nasc
30/04/1986

Nome
FRANCISCO WELLITON FERREIRA DOS SANTOS

 CARGO/ESPECIALIDADE: MOTORISTA
Para os candidatos ao cargo de Motorista a prova prática consistirá em atividades como: Manobras
(garagem, estacionamento e domínio da embreagem); Verificação do Veículo/máquina antes de seu
funcionamento; Desempenho na condução e operacionalização do veículo.
É necessário apresentação de CNH correspondente para realização da Prova Prática, sob pena de
eliminação.
A cada candidato poderá ser dado um tempo máximo de 3 minutos com o veículo oficial para as
devidas adaptações.
Os candidatos, salvo se por problemas mecânicos, que deixar o veículo “estancar” ou “morrer” por 2
vezes será DESCLASSIFICADO.
Os candidatos que cometerem 1 (uma) infração gravíssima, ou 2 (duas) infrações médias ou 3 (três)
infrações leves durante a condução do veículo serão desclassificados.
A prova terá duração máxima de 30 minutos.
CONVOCADOS:
Inscrição
101545
103275

Data de nasc
02/07/1982
11/09/1996

Nome
LEANDRO DE SOUZA BULHOES
DEYVISON DOS SANTOS FARIAS

Teresina-PI, 22 de Julho de 2019.

Instituto Vicente Nelson
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