
 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 052/2015 – SERH 

PUBLICAÇÃO Nº 017/2016 

 

Dispõe sobre nova convocação para a realização de 

prova prática do cargo de operador de 

equipamentos II, na data de 10/04/2016, apenas 

para os candidatos Jaime de Souza Ferreira, Joel 

Perciliano de Lima, Roberto Carlos de Souza e 

Valdemir da Cruz, do Concurso Público nº 052/2015 

do Município de Maringá, Estado do Paraná. 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO: 

 

1. Tendo em vista que a grande maioria dos candidatos ao cargo de operador de equipamentos II, convocados 

para a realização das provas práticas na data de 03/04/2016, optou pela realização da prova prática com o 

equipamento pá carregadeira, não foi possível a realização da avaliação de todos os candidatos na referida 

data, sendo necessária portanto, a convocação dos candidatos não avaliados, para a realização das provas 

na data de 10/04/2016. 

 

2. Desta forma, convocamos os candidatos listados abaixo para realização da prova prática na data de 

10/04/2016, conforme informações abaixo: 

 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMUSP 

ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, Nº. 700, JARDIM AMÉRICA (PORTARIA PRINCIPAL), MARINGÁ - 

PR 

HORÁRIO: CADA CANDIDATO CONVOCADO DEVE VERIFICAR O HORÁRIO LIMITE PARA CHEGADA AO 

LOCAL NA TABELA ABAIXO 

 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS: 

 

CARGO INSCRIÇÃO CANDIDATO 
DATA DE 

NASCIMENTO 

NOTA DA 
PROVA 

OBJETIVA 

HORÁRIO 

LIMITE DE 

CHEGADA 

OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS II 

44010503 JAIME DE SOUZA FERREIRA 02/08/1959 57,00 
10H00 



 

OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS II 

44005841 JOEL PERCILIANO DE LIMA 30/12/1958 53,00 
10H00 

OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS II 

44023208 ROBERTO CARLOS DE SOUZA 29/01/1970 50,00 
10H00 

OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS II 

44033264 VALDEMIR DA CRUZ 24/06/1984 62,00 
10H00 

 

 

3. Apenas os candidatos convocados acima realizarão a prova prática na data de 10/04/2016, 
utilizando o equipamento pá carregadeira.  

 

4. A divulgação das tarefas que serão solicitadas aos candidatos que realizarão as provas práticas em 

10/04/2016, e o tempo máximo para execução das mesmas: 

 
 

TAREFA PARA PÁ CARREGADEIRA: O candidato deverá realizar um check-list dos 
principais acessórios da máquina e de seus comandos. Em seguida o candidato 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 
realizar o carregamento de terra no caminhão caçamba. 
Tempo máximo para execução:  25 minutos 
 
Descrição do Equipamento: 
Equipamento: PÁ CARREGADEIRA 
Marca: VOLVO 
Modelo: L 70E 
Ano: 2003 

 
5. A tarefa possui um tempo máximo de execução, conforme tabela do Art 4º do presente edital. Caso 

o candidato não consiga realizar a tarefa dentro do tempo máximo estipulado, ao término do tempo, 
será solicitado pelo examinador que o candidato se retire do veículo/máquina ou interrompa as 
atividades que estiverem sendo realizadas, estando automaticamente eliminado do Concurso 
Público. 
 

6. A realização da prova prática ocorrerá seguindo a ordem de convocação deste edital. 
 

7. 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. 052/2015 e a Carteira Nacional de Habilitação, 

conforme a categoria exigida no requisito do cargo, quando for o caso, 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.  



 

 

8. A Prova Prática realizar-se-á, independentemente das diversidades 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. 

 

9. Os candidatos deverão apresentar-se no local e horário estipulados no presente edital e, se 
necessário, serão conduzidos aos locais de execução das tarefas por meio de transporte 
disponibilizado pelo Município de Maringá. 
 

10. É de exclusiva responsabilidade do candidato, observar as demais regras previstas no Item 8 do 

edital de Abertura nº 052/2015 com relação às provas práticas. 

Maringá, 04 de Abril de 2016 

FABRICIO DOS SANTOS SOUZA  

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 


