
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2015

EDITAL Nº 011 CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA

Alfredo Maurício Barbosa Borges, Prefeito do Município de Lavras do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve torna público o presente Edital de 
Convocação para Prova Prática, que será regido pelas instruções especiais constantes do 
presente instrumento, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Municipal 
vigente e pertinente.

Art. 1º - Ficam CONVOCADOS os candidatos devidamente classificados no Edital 
de Resultado Final das Provas Objetivas do Concurso Público 001/2015, para prestarem a 
Prova Prática a ser realizada no dia 13 de setembro de 2015, no período da MANHÃ nos 
horários previstos no Anexo I deste Edital, para COMPARECEREM no Endereço: 
Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Rua Alexandre Silveira, 120 Bairro do 
Hospital, Lavras do Sul – RS, para o cargo de MOTORISTA:

Art. 2º - Ficam CONVOCADOS os candidatos devidamente classificados no Edital 
de Resultado Final das Provas Objetivas do Concurso Público 001/2015, para prestarem a 
Prova Prática a ser realizada no dia 13 de setembro de 2015, no período da MANHÃ nos 
horários previstos no Anexo I deste Edital, para COMPARECEREM no Endereço: 
Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Rua Alexandre Silveira, 120 Bairro do 
Hospital, Lavras do Sul – RS, para o cargo de ELETRICISTA:

Art. 3º - Constam do Anexo I deste Edital a lista de candidatos que realizarão 
a prova prática para o cargo de MOTORISTA, contendo nome do candidato convocado e 
horário de aplicação da prova.

a) Ao candidato somente será permitida a participação na prova na respectiva data, 

horário e local, informados neste edital.

b) Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, 

horário ou fora do local designado.

c) O candidato convocado para a prova prática deverá comparecer ao local designado 

para a prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, munido de 

documento oficial de identidade, no seu original.

d) A prova prática será realizada de acordo com as tarefas típicas do cargo 

especificadas anexo II deste Edital – Critérios de avaliação das provas práticas, e avaliará se o 

candidato está apto a exercer satisfatoriamente os seus conhecimentos na área de atuação.

e) O candidato no dia da realização da Prova Prática terá acesso aos critérios de 

avaliação das provas prática. Após a ciência dos critérios a serem avaliados na Prova Prática, o 

candidato assinará o respectivo gabarito de avaliação, não cabendo alegação de 

desconhecimento do seu conteúdo.

f) O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para a realização da 

prova prática contidos no Edital de Abertura do Concurso Público.
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Art. 4º - Constam do Anexo II deste Edital a lista de candidatos que realizarão 
a prova prática para o cargo de ELETRICISTA, contendo nome do candidato convocado e 
horário de aplicação da prova.

a) Ao candidato somente será permitida a participação na prova na respectiva data, 

horário e local, informados neste edital.

b) Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, 

horário ou fora do local designado.

c) O candidato convocado para a prova prática deverá comparecer ao local designado 

para a prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, munido de 

documento oficial de identidade, no seu original.

d) A prova prática será realizada de acordo com as tarefas típicas do cargo 

especificadas anexo II deste Edital – Critérios de avaliação das provas práticas, e avaliará se o 

candidato está apto a exercer satisfatoriamente os seus conhecimentos na área de atuação.

e) O candidato no dia da realização da Prova Prática terá acesso aos critérios de 

avaliação das provas prática. Após a ciência dos critérios a serem avaliados na Prova Prática, o 

candidato assinará o respectivo gabarito de avaliação, não cabendo alegação de 

desconhecimento do seu conteúdo.

f) O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para a realização da 

prova prática contidos no Edital de Abertura do Concurso Público.

Art. 5º - Constam do Anexo III deste Edital os critérios de avaliação das provas 

práticas.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado nos 
endereços eletrônicos www.mgaconcursospublicos.com.br

Lavras do Sul - RS, 10 de setembro de 2015.

Alfredo Maurício Barbosa Borges
Prefeito Municipal
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ANEXO I

(CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015)

LISTA DE CANDIDATOS – HORÁRIO DE REALIZAÇÃO

Inscrição Nome Documento Cargo Horário
79876 JONATAN OLINTO PIRES DELGADO 1084317062 Motorista D 08:00
80069 JERRI ADRIANE RUAS MUNHOS 1044533865 Motorista D 08:00
80286 JOSE FRANCISCO XIMENDES DA SILVA 1056833666 Motorista D 08:30
79364 JOAO FRANCISCO SARAIVA DA SILVA 1035853678 Motorista D 08:30
71200 LUISA ELENA ROCHA MOREIRA 8018162365 Motorista D 09:00
78278 RAFAEL RODRIGUES PACHECO 2074168028 Motorista D 09:00
74478 JOSE OSDEMIR SCHAF SANTOS 9054066668 Motorista D 09:30
78986 VILSON SILVA BOLZAN 9097681655 Motorista D 09:30
77238 TIAGO TEIXEIRA GOULART 4084311201 Motorista D 10:00
77300 EDUARDO DA ROSA CHAVES 5098617821 Motorista D 10:00
75516 ANDRE ALESSANDRO DUTRA ROCHA 00459095048 Motorista D 10:30
75246 EDNAR RIBEIRO JACOBSEN 6080966051 Motorista D 10:30
80901 ANDRE VIEIRA DE ARRUDA 3078738147 Motorista D 11:00
72585 EDIVALDO LOPES DE LOPES 6073794635 Motorista D 11:00
81770 JULIANO CARVALHO DE SOUZA 6084317038 Motorista D 11:30
75479 HERALDO SARAIVA BARCELOS 04631385111 Motorista D 11:30
72960 NILSON ALVES SOARES 9038280302 Motorista D 12:00
81759 JOSLEI NUNES TEIXEIRA 1044543931 Motorista D 12:00
75742 MAXIMILIANO MIRANDA GARCIA 8084308926 Motorista D 12:30
78289 DOUGLAS ALBERTO SILVA DE ORNELAS 6038880248 Motorista D 12:30

ANEXO II

(CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015)

LISTA DE CANDIDATOS – HORÁRIO DE REALIZAÇÃO

Inscrição Nome Documento Cargo Horário
81473 FILIPE DOS SANTOS FERES 1057102831 Eletricista 08:00
74618 SERGIO ELOI SOARES 9035377234 Eletricista 08:00
82567 ANTONIO SERGIO DA SILVEIRA DIAS 6070752743 Eletricista 08:30
82355 CESAR DE CARVALHO BARCELOS 6111638893 Eletricista 08:30
76234 SILVIA SUANEZ FRANCO 6079134951 Eletricista 09:00
81016 CRISTIANO GOULART TEIXEIRA 2088140195 Eletricista 09:00
78105 CALEBE DO NASCIMENTO RODRIGUES 8084316994 Eletricista 09:30
81344 LEANDRO SANTIAGO PEREZ 1084316874 Eletricista 09:30

ANEXO III
(CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS

PARA OS CARGOS DE MOTORISTA 3



Na prova prática para o cargo de MOTORISTA será exigida a apresentação da Carteira 

Nacional de Habilitação - tipo “D”, e obedecerá aos critérios de avaliação previstos na planilha 

abaixo descriminada, sendo que o teste prático será aplicado por um examinador, que o 

avaliará como aprovado ou reprovado de acordo com as normas e procedimentos adotados no 

teste prático, em especial quanto a identificação geral dos veículos, quanto a equipamentos; 

funcionamento, condução, operação e segurança, respeitando as normas técnicas e 

regulamentos do serviço, o qual permitirá a atribuição de uma nota final de 0 (zero) a 10 (dez) 

pontos, obedecendo o seguinte teste prático: Tarefa: Verificação do equipamento (pneus, água, 

óleo, bateria), Colocar um veículo em funcionamento, conduzir um veículo em trecho reto, 

sinuoso, aclive e declive e em marcha-à-ré, regras de segurança, respeito às regras de trânsito 

e estacionar o veículo em garagem, em veículo especialmente disponibilizado para este fim, 

acompanhado do Examinador.

Tarefa a ser executada: manuseio de Ônibus Escolar
Critérios de avaliação:

I – Verificação do equipamento (pneus, água, óleo, bateria).

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto

II. Colocar o veículo em funcionamento.

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto

III. Conduzir um veículo em trecho reto, sinuoso, aclive e declive e em marcha-à-ré. 

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto

IV. Regras de segurança, respeito às regras de trânsito. 
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Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto

V. Estacionar o veículo em garagem. 

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto

Observações:
1. Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a Prova Prática munidos de 
Carteira Nacional de Habilitação na categoria exigida para o cargo, sob pena de eliminação do 
Concurso Público.

ELETRICISTA: 

Na prova prática para o cargo de ELETRICISTA obedecerá aos critérios de avaliação previstos 

na planilha abaixo descriminada, sendo que o teste prático será aplicado por um examinador, 

que o avaliará como aprovado ou reprovado de acordo com as normas e procedimentos 

adotados no teste prático, em especial quanto a identificação geral dos equipamentos; 

respeitando as normas técnicas e regulamentos do serviço, o qual permitirá a atribuição de uma 

nota final de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, obedecendo o seguinte teste prático: Tarefa: Identificar, 

especificar, definir o uso de peças e equipamentos a critério da banca examinadora, Fazer 

atividades no que se refere a consertos e instalação de equipamentos elétricos, Uso correto de 

instrumentos e equipamentos, Procedimentos de segurança na realização dos trabalhos e 

Tempo de execução do serviço, acompanhado do Examinador.

I - Identificar, especificar, definir o uso de peças e equipamentos a critério da banca 

examinadora

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos
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Péssimo - 0,0 ponto

II - Fazer atividades no que se refere a consertos e instalação de equipamentos elétricos.

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto

III- Uso correto de instrumentos e equipamentos;

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto

IV - Procedimentos de segurança na realização dos trabalhos;

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto

V – Tempo de execução do serviço

Ótimo - 2,0 pontos

Bom - 1,5 pontos

Regular - 1,0 ponto

Ruim - 0,5 pontos

Péssimo - 0,0 ponto
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