ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013
ANEXO VIII – DETALHAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS
CARGOS: ELETRICISTA / ENCANADOR, MECÃNICO, PEDREIRO E ROÇADOR.
Orientações gerais aos candidatos de todos os cargos que exigem prova prática:
1) O candidato aguardará sua vez para realização da prova em local reservado para este fim.
2) Ao concluir a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação, sem comunicar-se com
os demais candidatos.
3) A prova prática será avaliada em no máximo 30 (trinta) minutos para cada candidato, num total 10,00 (dez)
pontos, conforme os critérios especificados e descritos na Grade de Avaliação.
4) Todos os candidatos terão o mesmo tempo de realização da prova, bem como a mesma tarefa a executar.
A prova prática será realizada com base no seguinte conteúdo:
ELETRICISTA/ENCANADOR:
O candidato ao cargo será examinado por profissional capacitado que o observará durante a realização de algumas
tarefas corriqueiras inerentes ao cargo, que poderão ser: Na parte elétrica: identificação de equipamentos, utensílios e
ferramentas necessárias para o exercício do cargo; Executar a instalação e substituição de tomadas, fios, lâmpadas,
reatores, luminárias, interruptores, chave magnética, fusíveis, etc.; Executar a manutenção preventiva e corretiva das
instalações e equipamentos elétricos em geral, verificando isolamentos, limpando e /ou reapertando cabos, conexões,
terminais, disjuntores. Na parte hidráulica: Instalar e consertar encanamentos; Identificação de equipamentos,
ferramentas e matérias usados nas instalações hidráulicas e sanitárias; Leitura de informações em croquis de
instalação hidráulica e sanitária. Conhecimentos teóricos e práticos relativos as respectivas atividades. A postura, a
manutenção da limpeza no local, a técnica aplicada e o tempo gasto durante a realização da tarefa também farão parte
da avaliação do candidato.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto.
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MECÂNICO:
O candidato ao cargo será examinado por profissional capacitado que o observará durante a realização de algumas
tarefas corriqueiras inerentes ao cargo, observará os conhecimentos teóricos e práticos relativos a respectiva atividade.
O candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre peças, ferramentas e equipamentos presentes em oficinas
mecânicas e encontrar o defeito e/ou problema em um caminhão, especialmente preparado para a prova. A postura, a
manutenção da limpeza no local, a técnica aplicada e o tempo gasto durante a realização da tarefa também farão parte
da avaliação do candidato.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto.
PEDREIRO:
O candidato ao cargo será examinado por profissional capacitado que o observará durante a realização de algumas
tarefas corriqueiras inerentes ao cargo, tais como: levantamento de paredes, amarração de tijolos, chapisco de
paredes, reboque de paredes; e acabamentos. A postura, a manutenção da limpeza no local, a técnica aplicada e o
tempo gasto durante a realização da tarefa também farão parte da avaliação do candidato.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto.
ROÇADOR:
O candidato ao cargo será examinado por profissional capacitado que o observará durante a realização de algumas
tarefas corriqueiras inerentes ao cargo, tais como: serviços de capina em geral; realização de roçada manual e/ou
mecanizada; noções de segurança no trabalho; e acabamento do serviço. A postura, a manutenção da limpeza no local,
a técnica aplicada e o tempo gasto durante a realização da tarefa também farão parte da avaliação do candidato.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto.
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