ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Edital nº 001/2015

A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, nos termos do item 6.1
do Edital nº 001/2015 do Concurso Público provimento de vagas no quadro de pessoal do Município de
Palhoça, CONVOCA os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos ‐ Maquinista
(tratorista), aprovados e classificados na prova escrita, para a segunda etapa do concurso público para o
referido cargo, que se constituirá na prestação de prova prática.

Data de aplicação da prova prática: 29 de novembro de 2015.
Horário de abertura do portão de ingresso ao local da prova prática: 08h.
Fechamento do portão de ingresso ao local da prova prática: 08h30
deste horário não mais será permitido o acesso dos candidatos.

minutos. A partir

Local de aplicação da prova prática:
Rua Raulina Angélica Weingartner em frente ao numero 136
(Rua da Churrascaria do Branger)
CANDIDATOS CONVOCADOS
INSCRIÇÃO CANDIDATO
2645
3960
4091
4542
6086
8832
9588
9689
9749
10863

FERNANDO DE MEDEIROS RIGONI
FABIANO MARIANO MATOS
PAULO ROGERIO VIEIRA CHIORO
CLEBER ONILDO FLORIANO
ALEXSANDRO ANESIO PINHEIRO
JOSE RENATO BARCELOS
MARIO CESAR WESSLER
ROSEMIR PEDRO MEDEIROS
FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
SAULO TIAGO DA SILVA

Conforme determina o item 6.6 do Edital, para participar da Prova Prática os candidatos deverão
comparecer no dia, horário e local determinados no edital de convocação portando os seguintes
documentos:
1) Documento de identidade;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA-CONCURSO PÚBLICO- EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA

1

2) Carteira nacional de habilitação que os habilite a conduzir máquinas (trator), não se aceitando
cópias (mesmo que autenticadas) ou protocolos de qualquer natureza.
Caso a habilitação contenha foto do candidato, fica dispensada a apresentação de outro documento de
identificação.
O não atendimento das exigências do Edital impedirá o candidato de participar da Prova Prática.
Ao atender à convocação o candidato declara ter os conhecimentos teóricos e práticos que o habilitam a
operação de máquinas e equipamentos, bem como que não sofre de doença ou utiliza medicamentos e ou
substâncias que restrinjam e ou impossibilitem a execução com total segurança das tarefas determinadas
para a prova prática.
Após a identificação, os candidatos escolherão, na ordem de convocação, entre os que lhe forem
apresentados, um envelope onde haverá uma Folha de Tarefas. Como os envelopes sorteados não
retornam ao sorteio, o último candidato terá apenas uma opção.
A Folha de Tarefas indicará o equipamento que deverá utilizar, a tarefa a ser desempenhada e o tempo
máximo para a sua conclusão.
O equipamento indicado e a tarefa determinada não poderão ser trocados, exceto – a critério do
examinador-em caso de falha mecânica no equipamento não provocada pelo candidato.
O roteiro da Prova Prática e os critérios de avaliação estão descritos no Edital.
Será interrompida a prova do candidato cujo desempenho coloque em risco o equipamento e as pessoas
envolvidas na avaliação.

Palhoça, 26 de novembro de 2015.
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