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MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 

EDITAL nº 014/2020 – CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 
 
 
 

Dispõe sobre a convocação dos 
candidatos para prova prática junto ao 
Concurso Público aberto pelo Edital nº 
001/2019. 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO E TESTE 
SELETIVO DO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA: 
 

1. A convocação dos candidatos aos cargos de Eletricista de Manutenção de Veículos, Eletricista Predial, 
Funileiro, Mecânico de Veículos Leves, Operador de Caminhão Munk, Operador de Máquinas, Operador 
de Mini Carregadeira BobCat, Operador de pá carregadeira e Pedreiro constantes no ANEXO I do presente 
edital, para realização das provas práticas na data de 09/02/2020, nos seguintes locais: 

 

LOCAL DA PROVA PRÁTICA: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 
ENDEREÇO: RUA DOS PATRIOTAS, S/N 
HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR O SEU HORÁRIO LIMITE DE CHEGADA AO LOCAL DA 
PROVA NO ANEXO I. 
 
1.1 Os candidatos não convocados para a prova prática estarão automaticamente eliminados do Concurso 
Público. 

 
 

2. A divulgação das tarefas que serão solicitadas aos candidatos que realizarão as provas práticas e 
o tempo máximo para execução das mesmas: 
 

CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

TAREFA: O candidato deverá realizar duas atividades: a primeira é remover a bateria do veículo, 
retornar a bateria no veículo e realizar o teste de funcionamento. E a segunda é realizar a troca de 
lâmpadas (farol/seta) do veículo e realizar o teste de funcionamento.  

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos 

 
CARGO: ELETRICISTA PREDIAL 

TAREFA: O candidato deverá efetuar a ligação de um interruptor em paralelo (three way) para 
acendimento de uma lâmpada. Para esta execução, o candidato deve utilizar as ferramentas corretas, 
fazer as conexões nos cabos, efetuar a ligação no disjuntor, passar os cabos nos conduites, montar os 
interruptores de maneira correta e efetuar a ligação e o funcionamento do sistema em paralelo. Após a 
realização da tarefa, deve ser constatado o funcionamento correto proposto pela tarefa com o 
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acionamento por um interruptor e desligamento pelo outro interruptor em paralelo. O candidato deve 
ainda desmontar todo o conjunto após a instalação. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 40 minutos 

 
CARGO: FUNILEIRO 

TAREFA: O candidato deverá realizar o preparo do local (pedaço de lataria) onde deverá ser aplicada a 
massa plástica (limpar, lixar) e a pintura. O candidato deverá preparar a tinta para utilização de 
compressor e utilizar pistola para a pintura. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 40 minutos 

 
CARGO: MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES 

VEÍCULO A SER UTILIZADO: 

TAREFA: O candidato deverá realizar a troca de velas de ignição, cabos e bobina de um veículo modelo 
1.0. O candidato deverá colocar o conjunto novo de velas, cabo e a bobina, depois dar partida no 
funcionamento do motor, desligar e retirar o conjunto de vela, cabo e bobina. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 40 minutos 

 
CARGO: OPERADOR DE CAMINHÃO MUNK 

VEÍCULO A SER UTILIZADO: CAMINHÃO MUNK, MODELO 1319, ANO 2014, MARCA FORD CARGO. 

TAREFA: O candidato deverá realizar um checklist dos principais acessórios da máquina e de seus 
comandos. Em seguida, o candidato deverá seguir as orientações do avaliador para preparar o local 
realizar movimentação de subir e descer à direita e à esquerda, utilizando toda a extensão da lança. O 
caminhão possui um cesto acoplado para realização da tarefa.  

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

VEÍCULO A SER UTILIZADO: RETROESCAVADEIRA, ANO 2010, MODELO 416E, MARCA CATERPILLAR 

TAREFA: O candidato deverá realizar um checklist dos principais acessórios da máquina e de seus 
comandos. Em seguida o candidato deverá realizar as operações de acordo com as instruções do 
avaliador. Abertura de uma vala de (5m x 0,80m x 1,50m de profundidade), fechar a vala com o auxílio 
da caçamba da máquina.  

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos 

 
CARGO: OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA BOBCAT 

VEÍCULO A SER UTILIZADO: BOB-CAT, MODELO S220, ANO 2009, MARCA BOB-CAT. 

TAREFA: O candidato deverá realizar um checklist dos principais acessórios da máquina e de seus 
comandos. Em seguida, o candidato deverá realizar a movimentação de terra, espalhando e nivelando 
o terreno em torno de 4 metros. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos 

 
CARGO: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 

VEÍCULO A SER UTILIZADO: PÁ CARREGADEIRA, MODELO: 924 H, ANO 2009, MARCA CATERPILLAR. 

TAREFA: O candidato deverá realizar um checklist dos principais acessórios da máquina e de seus 
comandos. Em seguida, deverá realizar as operações de acordo com as instruções do avaliador. Em 
uma área pré-determinada, o candidato deverá realizar o nivelamento correto do solo e em seguida 
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realizar o carregamento de terra no caminhão caçamba. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO:  25 minutos 

 
CARGO: PEDREIRO 

VEÍCULO A SER UTILIZADO: 

TAREFA: O candidato deverá levantar uma parede de dimensões 1mx1m por meio da utilização correta 
dos materiais disponíveis. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos 

 
 
3. As tarefas possuem um tempo máximo de execução, conforme tabela do item 2 da presente 
publicação. Caso o candidato não consiga realizar a tarefa no tempo máximo estipulado, ao término do 
tempo, será solicitado pelo avaliador que o candidato interrompa as atividades que estiverem sendo 
realizadas, estando automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
4. A realização da prova prática ocorrerá seguindo a ordem de convocação do ANEXO I do presente 
edital. 
 
5. Para os candidatos ao cargo de Operador de Caminhão Munk, Operador de Máquinas, Operador 
de Mini Carregadeira BobCat e Operador de pá carregadeira serão consideradas situações gravíssimas, 
que implicam a eliminação automática do candidato no certame:  
 

a) Tombar a máquina/equipamento;  
b) Exceder o tempo limite para a conclusão da tarefa; 
c) Provocar acidente durante a prova; 
d) Permanecer por mais de 10 minutos sem movimentar a máquina/equipamento. 
  

6. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original), dentre os previstos no 
subitem 7.8 do edital de abertura nº. 001/2019. 
 
6.1 Os candidatos deverão apresentar-se portando a Carteira Nacional de Habilitação, conforme a 
categoria exigida no requisito do cargo, devendo o documento em questão estar devidamente dentro do 
prazo de validade, de acordo com a legislação vigente (Código de Trânsito Brasileiro), fazendo uso de 
óculos, ou lentes de contato, quando houver a exigência na CNH. 
 
6.2.  Não será aceito para realizar a prova qualquer tipo de protocolo da habilitação. Sem Carteira de 
Habilitação/Cartão de Identificação o candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente boletim de 
ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame. 
 
7. É de exclusiva responsabilidade do candidato observar o Item 1 do presente Edital para verificação 
do local e horário de realização da prova prática, bem como, observar as demais regras previstas no Item 8 
do Edital de Abertura nº 001/2019. 
 
8. A Prova Prática realizar-se-á, independentemente das adversidades físicas ou climáticas, na data 
estabelecida para a realização da mesma, não havendo aplicação de provas em data, local e horários 
diversos do estabelecidos neste edital. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 

CNPJ: 75771204/0001-25 

                Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250 

E-mail: gabinete@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

Página 4 de 4 

                                                                              

 

 
9. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização da prova prática fora da data, 
horário e local estabelecidos no presente edital. 
 

10. Durante a execução da avaliação não será permitida a utilização de nenhum dispositivo eletrônico, 
exceto os que forem fornecidos pela própria Comissão organizadora para fins de execução da tarefa 
relativa ao cargo. 

 
 

 

 

 

Jandaia do Sul, 31 de janeiro de 2020. 

  

 

Claudemir Bertoli  
Presidente da Comissão 

 


