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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROVA PRÁTICA  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/SP, no uso de suas atribuições, torna pública a 
convocação para as provas práticas, de caráter somente eliminatório, conforme normatizado pelo Item 8 do 
EDITAL Nº 01, DE 10 DE JUNHO DE 2019, para cargos de Cozinheiro, Eletricista, Marceneiro, Mecânico, 
Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Som e Luz, Pedreiro e Tratorista, mediante as normas e 
condições contidas neste Edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1 A prova prática, de caráter somente eliminatório, será aplicada dentro do quantitativo de corte 
 especificado abaixo, desde que aprovados na prova escrita objetiva de múltipla escolha, de acordo 
 com a classificação obtida, do maior para o menor, respeitados os empates na última posição: 

 

1.1.1 Serão aplicadas provas práticas a todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida na 
condição de pessoas com deficiência, desde que aprovados na Prova Escrita Objetiva de Múltipla 
escolha, nos termos do item 5.1.4, do edital de abertura. 
1.1.2 Ficam convocados para a realização da Prova Prática, os candidatos relacionados no Anexo I 
deste Edital. 

 
2. DOS LOCAIS E DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 
2.1 As Provas serão realizadas no dia 3 de novembro de 2019, conforme os horários específicos de 

convocação, constantes do Anexo I deste edital.  

2.2 Os locais de realização das provas práticas estão especificados no Anexo I deste edital 

2.3 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 documento oficial de 
identidade, caso contrário, não poderão efetuar a referida prova. 

2.4 Os candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Tratorista deverão exibir ao 
examinador responsável pelo exame de direção sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH 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 nomeação, deverão 
apresentar cópia autenticada do referido documento. 
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2.4.1 O candidato deverá fazer uso de óculos ou lentes de contato, quando houver tal exigência na 
Carteira Nacional de Habilitação, não sendo permitida a realização da prova sem tais acessórios, 
implicando o descumprimento desta exigência na eliminação do candidato do Concurso Público. 

2.5 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e 
sob nenhum pretexto ou motivo haverá segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a 
nota 0 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.  

2.6 Para realização das provas o candidato deverá apresentar-se com roupa apropriada. 
 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 

3.1 Os candidatos convocados terão seus resultados expressos, nesta etapa, como APTO ou INAPTO, não 
influindo na classificação geral do cargo. Será considerado APTO o candidato que obtiver 50% 
(cinquenta por cento) dos pontos atribuídos à execução das tarefas determinadas. 

3.2 A prova prática para os cargos de Cozinheiro, Eletricista, Marceneiro, Mecânico, Motorista, Operador de 
Máquinas, Operador de Som e Luz, Pedreiro e Tratorista será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 
(quarenta) pontos. 

3.3  Os candidatos aos cargos descritos realizarão prova prática na área de conhecimento em que irão 
atuar, a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo examinador técnico na área. 
3.3.1 Para os candidatos ao cargo de Cozinheiro, a prova prática constará da confecção e preparo de 
um cardápio, limpeza e organização da cozinha, utilizando ferramental 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). 
3.3.2 Para os candidatos ao de Eletricista, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 
examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: instalação e/ou reparação de 
circuitos elétricos, de componentes elétricos e/ou de montar instalações de baixa e/ou alta tensão, 
segundo as atribuições sintéticas do cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados conforme o 
manuseio correto dos instrumentos de trabalho (fios, alicates, etc.) (5 pontos); o conhecimento, 
montagem e desmontagem de circuito elétrico (20 pontos); a agilidade no desempenho das tarefas (5 
pontos); a organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (5 pontos) e o resultado 
satisfatório da atividade solicitada (5 pontos). 
3.3.3 Para os candidatos ao cargo de Marceneiro, de acordo com as orientações e tempo determinado 
pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: trabalhos de confecção, 
reparação, acabamento em produtos e peças de madeiras e derivados, dando-lhes o acabamento 
desejado, entre outras tarefas correlatas ao cargo. Os critérios de avaliação serão cobrados conforme o 
manuseio correto dos instrumentos de trabalho (5 pontos); o conhecimento de reparos em objetos de 
madeira e montagem de peças de madeira (20 pontos); a agilidade no desempenho das tarefas (5 
pontos); a organização dos materiais durante e após a execução das tarefas (5 pontos); e, o resultado 
satisfatório da atividade solicitada (5 pontos). 
3.3.4 Para os candidatos ao cargo de Mecânico, de acordo com as orientações e tempo determinado 
pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas mecânicas em automóveis, 
caminhões, tratores agrícolas, retroescavadeiras e motoniveladoras, tais como: montar e desmontar 
motores, caixas de marchas, diferenciais, suspensões, comandos e sistemas hidráulicos afins; abitrol; 
torque de retroescavadeiras; serviços gerais de freios, tais como troca de lonas e reparos; serviços 
gerais; serviços gerais de caixas de marchas e embreagens, entre outras atividades correlatas ao 
cargo. Os candidatos serão avaliados quanto ao conhecimento técnico na avaliação dos equipamentos 
e utilização das ferramentas (15 pontos), destreza e agilidade na execução das tarefas (12 pontos) e 
qualidade do trabalho realizado (13 pontos). 
3.3.5 Para os candidatos ao cargo de Motorista, de acordo com as orientações e tempo determinado 
pelo examinador, a prova prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com a 



 
 

 
 

 

 

3 

 

categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do 
condutor candidato, segundo as atribuições sintéticas do cargo os critérios de avaliação serão cobrados 
conforme a Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do 
candidato serão descontadas na proporção de sua natureza, em conformidade com o art. 19 e incisos 
da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN, sendo as faltas: grave (12 pontos), média (8 pontos) e leve (4 
pontos). No caso de ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato nota 0 (zero). 
3.3.6 Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: operar e conduzir 
máquinas e equipamentos, manobrando, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 
direção, para posicioná-la conforme especificações do examinador no ato da prova, como pôr em 
prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim 
de evitar possíveis acidentes. Os critérios de avaliação serão cobrados considerando-se os 
procedimentos necessários à operação da máquina (5 pontos); o reconhecimento dos comandos (10 
pontos); e, a condução da máquina (25 pontos). 
3.3.7 Para os candidatos ao cargo de Operador de Som e Luz, de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: manusear os 
equipamentos de som, áudio e luz, realizar a montagem de sistema de som composto por mesa de 
som, potências, caixas acústicas e outros, acoplar equipamento de microfone e notebook e outros 
equipamentos ao sistema de som de forma que seja possível executar gravações, realizar montagem 
de mapa de luz fornecido pela comissão organizadora e colocar em funcionamento. Os critérios de 
avaliação serão cobrados considerando-se os procedimentos necessários ao manuseio dos 
equipamentos (5 pontos); o reconhecimento dos comandos (10 pontos); zelo com o equipamento (5 
pontos); e postura e habilidades do candidato em realizar todas as tarefas pertinentes a cada 
equipamento de acordo com a sua finalidade (20 pontos).  
3.3.8 Para os candidatos ao cargo de Pedreiro, de acordo com as orientações e tempo determinado 
pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: diversas formas de montagem 
de tijolos para a construção de uma parede em canto, definindo a medida do esquadro, utilizando tijolos 
de forma dobrada e amarrada, e ainda, encontrar um ponto de nível, entre outras atividades correlatas 
ao cargo. Os candidatos serão avaliados quanto ao conhecimento técnico na utilização das ferramentas 
(15 pontos), destreza e agilidade na execução das tarefas (13 pontos) e acabamento e qualidade do 
trabalho realizado (12 pontos).  
3.3.9 Para os candidatos ao cargo de Tratorista, de acordo com as orientações e tempo determinado 
pelo examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: operar e conduzir máquinas e 
equipamentos, manobrando, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme especificações do examinador no ato da prova, como pôr em prática as medidas 
de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis 
acidentes. Os critérios de avaliação serão cobrados considerando-se os procedimentos necessários à 
operação da máquina (5 pontos); o reconhecimento dos comandos (10 pontos); e, a condução da 
máquina (25 pontos). 

3.4 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE:  
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no 
local da prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente 
desclassificado;  
b) Não apresentar a documentação exigida;  
c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova prática;  
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades 
presentes e/ou candidatos;  
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de 
meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e  
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.  
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
4.1 O resultado da prova prática será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e publicado no 

site www.institutoconsulplan.org.br, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou 
e-mail.  

4.2 Caberá recurso do resultado da prova prática, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionado no subitem anterior. 

4.3 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 Instituto 
Consulplan (turno matutino ou vespertino), o qual será realizado de forma aleatória. 

4.4 Quando da realização das provas práticas, no caso de testes que envolvam a operação de máquinas, 
veículos 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/veículo ou caso esteja agindo de forma manifestamente 
imprudente ou imperita. 

4.5 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. 

 
 
Registra-se, publique-se e cumpra-se,  
Pitangueiras/SP, 23 de outubro de 2019.  
 

Marcos Aurélio Soriano 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – CANDIDATOS CONVOCADOS, LOCAIS E ENDEREÇOS  

 
Os candidatos deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 (trinta) minutos antes do 
horário fixado para seu início. 
 
 

Local: Cozinha Piloto  

Endereço: Rua Espírito Santo, 391, Centro - Pitangueiras/SP 

Cargo Inscrição Nome Horário 

COZINHEIRO 940007426 Admara Aparecida Rosa Da Silva 08h 

COZINHEIRO 940009173 Adriana Franco Nogueira Siqueira 08h 

COZINHEIRO 940003749 Alessandra Monteiro De Oliveira 08h 

COZINHEIRO 940003001 Aline Araújo Damaceno Siqueira 08h 

COZINHEIRO 940004040 Anderson Dos Reis Lima 08h 

COZINHEIRO 940005598 Carla Patricia De Lima 08h 

COZINHEIRO 940006016 Cassio Rodrigues De Paula 08h 

COZINHEIRO 940010792 Dalvana Rodrigues Vilella 08h 

COZINHEIRO 940004348 Daniela Domingos Ferreira 09h30min 

COZINHEIRO 940005017 Débora Caroline Oliveira Silva 09h30min 

COZINHEIRO 940008029 Debora Da Silva Arruda 09h30min 

COZINHEIRO 940008389 Edirlei Scomparim Tescute 09h30min 

COZINHEIRO 940010265 Eli Rosangela Oliveira 09h30min 

COZINHEIRO 940007580 Eliana Feliciano Ribeiro Gimenes 09h30min 

COZINHEIRO 940007053 Elisangela Gomes Da Silva 09h30min 

COZINHEIRO 940000366 Elizângela Oliveira Teixeira 09h30min 

COZINHEIRO 940001169 Elza Soares De Sousa Alves 11h 

COZINHEIRO 940007350 Erica Cristiane Gallão Attilio 11h 

COZINHEIRO 940008274 Fernanda Soares Ferreira 11h 

COZINHEIRO 940000948 Janaina Aparecida Pereira 11h 

COZINHEIRO 940000210 Jane Ferreira Araujo De Oliveira 11h 

COZINHEIRO 940008486 Joana Darc Palmerino Adriano 11h 

COZINHEIRO 940007364 Josiane Silva Dos Santos 11h 

COZINHEIRO 940003286 Katia Priscila Dos Reis 11h 

COZINHEIRO 940000841 Lariane Cristina Moreira Da Silva 13h 

COZINHEIRO 940001572 Leandra Lisboa Dos Santos Kratel 13h 

COZINHEIRO 940011208 Leticia Aparecida Coltro Alves 13h 

COZINHEIRO 940006449 Luzia Maria Silvestre Magalhães 13h 

COZINHEIRO 940007123 Luzimar Silva Santos 13h 

COZINHEIRO 940009462 Marcia Vieira Tavares 13h 

COZINHEIRO 940002518 Maria Aparecida Da Silva 13h 

COZINHEIRO 940001081 Maria Edinalva Soares Dias De Azevedo 13h 

COZINHEIRO 940003759 Nadir De Oliveira Cordeiro 13h 

COZINHEIRO 940005736 Natalia Aparecida Carvalho 14h30min 

COZINHEIRO 940006462 Natália De Sousa Rodrigues 14h30min 
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Local: Cozinha Piloto  

Endereço: Rua Espírito Santo, 391, Centro - Pitangueiras/SP 

Cargo Inscrição Nome Horário 

COZINHEIRO 940010380 Patricia Fernanda Oliveira 14h30min 

COZINHEIRO 940002700 Patricia Izildinha Marques Buzato 14h30min 

COZINHEIRO 940007665 Regina Coelho Mantovani 14h30min 

COZINHEIRO 940003368 Renata Cristina Binatto Buzzati 14h30min 

COZINHEIRO 940008959 Rosângela Aparecida Rui 14h30min 

COZINHEIRO 940008570 Roselaine Aparecida Silva Carvalho 14h30min 

COZINHEIRO 940001411 Roseli Celestino Silva 14h30min 

COZINHEIRO 940001537 Taís Da Rocha Santos 16h 

COZINHEIRO 940005176 Tatiane Aparecida De Oliveira 16h 

COZINHEIRO 940000511 Vanessa Aparecida De Souza 16h 

COZINHEIRO 940005162 Vanessa Baptista Dos Santos Cruz 16h 

COZINHEIRO 940002228 Vanessa Nascimento Camolezi 16h 

COZINHEIRO 940000718 Vigliane Cristina Dutra Da Silva 16h 

COZINHEIRO 940007982 Vilma Aparecida Dos Santos 16h 

COZINHEIRO 940000420 Viviane Silva De Jesus 16h 

COZINHEIRO 940009162 Walner Batista Da Silva 16h 
 
 
 

Local: Barracão da Marcenaria no CRAS I   

Endereço: Rua Arthur Mesquita, 357, Jardim Santa Vitória - Pitangueiras/SP  

Cargo Inscrição Nome Horário 

MARCENEIRO 940007814 Evandro Luis Andrioli 14h 
 
 
 

Local: Garagem Municipal   

Endereço: Rua Manoel de Oliveira Júnior, 176, Jardim Brasília - Pitangueiras/SP 

Cargo Inscrição Nome Horário 

MECÂNICO 940011526 Eliel Pereira Dos Santos 14h 

MECÂNICO 940005115 Eric Henrique Ustulin 14h 

MECÂNICO 940009400 Everton Antonio Dos Santos 14h 

MECÂNICO 940010861 Joao Pedro Carvalho 14h 

MECÂNICO 940009348 Marco Aurélio Soriano 14h 
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Local: Garagem Municipal   

Endereço: Rua Manoel de Oliveira Júnior, 176, Jardim Brasília - Pitangueiras/SP 

Cargo Inscrição Nome Horário 

PEDREIRO 940007617 Celso Mendes Ferreira 8h 

PEDREIRO 940006524 Julio Cesar Honorio 8h 

PEDREIRO 940007811 Juvenal José Vieira Conti 8h 

PEDREIRO 940006310 Mauricio Oliveira Gomes 8h 

PEDREIRO 940009088 Zedequias Aquino Bezerra 8h 
 
 
 

Local: Garagem Municipal   

Endereço: Rua Manoel de Oliveira Júnior, 176, Jardim Brasília - Pitangueiras/SP 

Cargo Inscrição Nome Horário 

TRATORISTA 940004509 Adenilson Lucio Dutra 10h 

TRATORISTA 940003452 Alan Ambrósio Da Silva 10h 

TRATORISTA 940010091 Alcides Cruz Junior 10h 

TRATORISTA 940006531 Antonio Luiz Moreira Guedes 10h 

TRATORISTA 940001780 Carlos Guilherme Ramos Dos Santos 10h 

TRATORISTA 940004066 Gilson Botini 10h 

TRATORISTA 940003064 Jose Luiz Marioto 10h 

TRATORISTA 940007844 Rodrigo Arcandes 10h 
 
 
 

Local: Garagem Municipal   

Endereço: Rua Manoel de Oliveira Júnior, 176, Jardim Brasília - Pitangueiras/SP 

Cargo Inscrição Nome Horário 

MOTORISTA 940002326 Bruna Pereira 8h  

MOTORISTA 940007812 Carlos Damião Oliveira 8h  

MOTORISTA 940000397 Carlos Henrique Moura 8h  

MOTORISTA 940000145 Carlos Vinícius De Oliveira Santos 8h  

MOTORISTA 940007647 Cristiano Pires dos Santos 8h  

MOTORISTA 940001503 Dênis Willian De Sales 8h  

MOTORISTA 940000538 Ismael Donizeti Schiavon Pedro 9h   

MOTORISTA 940003627 João Luís Mafeis 9h  

MOTORISTA 940009062 José Lucas Cassinelli Olivato 9h  

MOTORISTA 940002176 Marcelo De Freitas Ribeiro 9h  

MOTORISTA 940010225 Marco Francisco De Souza 9h  

MOTORISTA 940000199 Marcos Vinicio Cardoso Silva 9h  

MOTORISTA 940003691 Reginaldo Aparecido Braga 10h 

MOTORISTA 940004002 Romulo Cezar Camolez 10h  
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Local: Garagem Municipal   

Endereço: Rua Manoel de Oliveira Júnior, 176, Jardim Brasília - Pitangueiras/SP 

Cargo Inscrição Nome Horário 

MOTORISTA 940004513 Vagner Burlina 10h 

MOTORISTA 940002851 Valdemar Pedroso Júnior 10h 

MOTORISTA 940004046 Wendel Rodrigo Costa 10h 

 
 
 

Local: Anfiteatro Municipal 

Endereço: Av. das Pitangueiras, 705, Centro - Pitangueiras/SP 

Cargo Inscrição Nome Horário 

OPERADOR DE SOM E LUZ 940010557 Cleber Rodrigues Da Costa 16h 

OPERADOR DE SOM E LUZ 940009644 Lucas Moraes Da Silva 16h 
 
  


