
                                      

 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA
 
 

1. Divulga o resultado dos recursos interpostos

aplicadas em 12/06/2022 do Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, 

presente edital. 

 

2. Divulgam-se as notas definitivas

presente edital. 

 

3. Divulgam-se as notas definitivas

condição de pessoa com deficiência

 

4. Divulgam-se as notas definitivas

como afrodescendentes conforme 
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 017/2022 

EDITAL Nº 044/2022 
 

Divulga as notas definitivas
convocação para a prova prática
Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022.

CONCURSO, nomeada pelo Decreto nº110/2022 alterada pelo Decreto nº
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 

resultado dos recursos interpostos quanto às notas preliminares

o Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, 

definitivas das provas objetivas, aplicadas em 12/06/2022

definitivas das provas objetivas, aplicadas em 12/06/2022

condição de pessoa com deficiência, conforme ANEXO III do presente edital. 

definitivas das provas objetivas, aplicadas em 12/06/2022

conforme ANEXO IV do presente edital. 

definitivas das provas objetiva e 
convocação para a prova prática junto ao 
Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022. 

110/2022 alterada pelo Decreto nº316/2022,no 

notas preliminares das provas objetivas 

o Concurso Público aberto pelo Edital nº 017/2022, conforme ANEXO I do 

12/06/2022, conforme ANEXO II do 

12/06/2022, candidatos inscritos na 

12/06/2022, candidatos inscritos 



                                      

 

 

5. Divulga-se a retificação das notas preliminares da prova objetiva, publicado pelo Edital nº. 041/2022, 

conforme segue: 

Cargo Inscrição Candidato

TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE 

83403396 José Antonio 

Francisco de 

Lemos 

 

 

6. Convoca os candidatos aos cargos de

OPERADOR DE MÁQUINAS, 

PEDREIRO, e PINTOR, constantes no 

data de 16/07/2022, 17/07/2022 e 24/07/2022

 
CARGO: DESENHISTA 
LOCAL DA PROVA PRÁTICA: POLO UAB (ao lado do Módulo Policial)
ENDEREÇO: PRAÇA RUI BARBOSA, 12
DATA E HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 
CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO 
 
CARGO: FOTÓGRAFO 
LOCAL DA PROVA PRÁTICA: SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ER
DATA E HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 
CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO 
 
CARGO:OPERADOR DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM
LOCAL DA PROVA PRÁTICA: CINE T
ENDEREÇO: AVENIDA CURITIBA, 1215 
DATA E HORÁRIO:CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 
CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO 
 
CARGO: ENCANADOR, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
PEDREIRO e PINTOR. 
LOCAL DA PROVA PRÁTICA: PÁTIO DE MÁQUINAS DA PREFEITURA
ENDEREÇO: RUA PIRATININGA, 355 
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se a retificação das notas preliminares da prova objetiva, publicado pelo Edital nº. 041/2022, 

Candidato 
Data de 

Nascimento 
Resultado 

To
ta

l 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

G
er

ai
s 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

José Antonio 

Francisco de 

 

13/06/1968 Aprovado 76,00 8,00 48,00

aos cargos de DESENHISTA, ENCANADOR, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

 FOTÓGRAFO, OPERADOR DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM

constantes no ANEXO V do presente edital, para realização das provas práticas na 

17/07/2022 e 24/07/2022, na forma e local estabelecidos abaixo:

POLO UAB (ao lado do Módulo Policial) 
: PRAÇA RUI BARBOSA, 12 – CENTRO 

CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 
CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO ANEXO V. 

SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA
ERASTO GAERTNER, 25 – CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA

CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 
CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO ANEXO V. 

OPERADOR DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM 
CINE TEATRO FÊNIX 

AVENIDA CURITIBA, 1215 – CENTRO 
CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 

CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO ANEXO V. 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, OPERADOR DE MÁQUINAS

PÁTIO DE MÁQUINAS DA PREFEITURA 
RUA PIRATININGA, 355 – JARDIM PONTA GROSSA - APUCARANA 

se a retificação das notas preliminares da prova objetiva, publicado pelo Edital nº. 041/2022, 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

Es
pe

cí
fic

os
 

In
fo
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át
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a 
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Po
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sa
 

M
at

em
át
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48,00 10,00 4,00 6,00 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, 

FOTÓGRAFO, OPERADOR DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM, OPERÁRIO, 

do presente edital, para realização das provas práticas na 

, na forma e local estabelecidos abaixo: 

CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 

SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA 
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 

CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 

CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 

OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERÁRIO, 



                                      

 

 

DATA E HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 
CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO 
 
6.1. Os candidatos não convoca
Concurso Público. 
 

7. Divulga as tarefas que serão solicitadas aos candidatos que realizarão as provas práti
máximo para execução das mesmas

 

CARGO: DESENHISTA 

SOFTWARE UTILIZADO: AUTOCAD (versão

TAREFA: A prova prática para o cargo de Desenhista será composta por duas partes: 
1. Elaboração de material gráfico com a utilização do software

baseando-se nas diretrizes da norma “ABNT NBR 6492:2021 

arquitetônicos e urbanísticos 

baixa, seguindo as instruções:

2. Uma parte escrita, respondendo questão sobre comandos do AUTOCAD:
TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 120 minutos (2 horas)

CARGO: FOTÓGRAFO 

EQUIPAMENTO UTILIZADO: CANON MODELO: EOS 70D LENTE: 18

TAREFA: Os candidatos deverão saber manusear a câmera 
ambiente interno e/ou externo com os critérios de avaliação: enquadramento, foco e criatividade. 
Processamento das imagens capturadas, edição e seleção de imagens. A câmera fotográfica utilizada para a 
realização da prova prática será uma Canon modelo EOS 70D lente 18
fornecida pela comissão do concurso utilizada para todos os candidatos convocados para a realização da 
prova. Cada candidato terá 10 minutos para configurar a câmera e 
RAW, Cada candidato deve transferir suas 10 fotografias para processamento em software de edição de 
imagem fornecido pela comissão e terá 10 minutos para sua finalização. Cada candidato deve eleger apenas 
1 fotografia para avaliação: A fotografia final deve ser exportada em alta resolução (300 ppi), formato JPEG 
com mínimo de 1000x1000 pixels, para a pasta da área de trabalho com o nome do candidato

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 40 minutos

CARGO: OPERADOR DE SOM, ILUMINA

EQUIPAMENTO UTILIZADO: MESA DE SOM ANALÓGICA MARCA: BEHRINGER MODELO: XENYX 2442 FX E 
MESA DE ILUMINAÇÃO MARCA: ETC MODELO: ELEMENT

TAREFA:  Parte I -Realizar a montagem de sistema de som composto por mesa de som analógica da 
Behringer modelo Xenyz 2442 FX, potências, caixas acústicas e outros. Acoplar equipamento de CD
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CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 
A PROVA NO ANEXO V. 

convocados para a prova prática estarão automaticamente eliminados do 

as tarefas que serão solicitadas aos candidatos que realizarão as provas práti
das mesmas, na forma estabelecida abaixo: 

AUTOCAD (versão 2017 em inglês) 

A prova prática para o cargo de Desenhista será composta por duas partes: 
Elaboração de material gráfico com a utilização do software AUTOCAD (versão 2017 em inglês) e 

se nas diretrizes da norma “ABNT NBR 6492:2021 - Documentação técnica para projetos 

arquitetônicos e urbanísticos – Requisitos”. O candidato terá que replicar e finalizar uma planta 

baixa, seguindo as instruções: 

Uma parte escrita, respondendo questão sobre comandos do AUTOCAD: 
120 minutos (2 horas) 

CANON MODELO: EOS 70D LENTE: 18-135MM 

Os candidatos deverão saber manusear a câmera fotográfica, fazer captura de imagens em 
ambiente interno e/ou externo com os critérios de avaliação: enquadramento, foco e criatividade. 
Processamento das imagens capturadas, edição e seleção de imagens. A câmera fotográfica utilizada para a 

prova prática será uma Canon modelo EOS 70D lente 18-135mm, nível profissional e será 
fornecida pela comissão do concurso utilizada para todos os candidatos convocados para a realização da 

Cada candidato terá 10 minutos para configurar a câmera e captar até 10 cliques em configuração 
RAW, Cada candidato deve transferir suas 10 fotografias para processamento em software de edição de 

e terá 10 minutos para sua finalização. Cada candidato deve eleger apenas 
para avaliação: A fotografia final deve ser exportada em alta resolução (300 ppi), formato JPEG 

com mínimo de 1000x1000 pixels, para a pasta da área de trabalho com o nome do candidato

40 minutos 

OPERADOR DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM 

MESA DE SOM ANALÓGICA MARCA: BEHRINGER MODELO: XENYX 2442 FX E 
MESA DE ILUMINAÇÃO MARCA: ETC MODELO: ELEMENT 

Realizar a montagem de sistema de som composto por mesa de som analógica da 
modelo Xenyz 2442 FX, potências, caixas acústicas e outros. Acoplar equipamento de CD

CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SUA DATA DE PROVA E SEU HORÁRIO LIMITE DE 

os para a prova prática estarão automaticamente eliminados do 

as tarefas que serão solicitadas aos candidatos que realizarão as provas práticas e o tempo 

A prova prática para o cargo de Desenhista será composta por duas partes:  
AUTOCAD (versão 2017 em inglês) e 

Documentação técnica para projetos 

candidato terá que replicar e finalizar uma planta 

fotográfica, fazer captura de imagens em 
ambiente interno e/ou externo com os critérios de avaliação: enquadramento, foco e criatividade. 
Processamento das imagens capturadas, edição e seleção de imagens. A câmera fotográfica utilizada para a 

135mm, nível profissional e será 
fornecida pela comissão do concurso utilizada para todos os candidatos convocados para a realização da 

captar até 10 cliques em configuração 
RAW, Cada candidato deve transferir suas 10 fotografias para processamento em software de edição de 

e terá 10 minutos para sua finalização. Cada candidato deve eleger apenas 
para avaliação: A fotografia final deve ser exportada em alta resolução (300 ppi), formato JPEG 

com mínimo de 1000x1000 pixels, para a pasta da área de trabalho com o nome do candidato. 

MESA DE SOM ANALÓGICA MARCA: BEHRINGER MODELO: XENYX 2442 FX E 

Realizar a montagem de sistema de som composto por mesa de som analógica da 
modelo Xenyz 2442 FX, potências, caixas acústicas e outros. Acoplar equipamento de CD-



                                      

 

 

 

Player/microfone de mão com fio shure e notebook e outros equipamentos ao sistema de som de forma 
que seja possível executar gravações previamente elaboradas e que serão
avaliação: 
Parte II - Iluminação: Identificação de tipos de refletores e tipos de lâmpadas utilizadas e correlação entre o 
refletor e o foco de luz direcionado. Realizar montagem de mapa de luz a partir do Ryder técnico forneci
pela comissão organizadora e colocar em funcionamento.
Parte III – Imagem: Realizar montagem e operação do projetor conectado ao computador e projetar 
imagens e vídeos solicitados pela comissão.
TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos.

CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

VEÍCULO A SER UTILIZADO: MICRO

TAREFA: 1ª etapa: Verificação dos acessórios e cuidados básicos preventivos. 

2ª etapa: Baliza. – Tempo máximo da etapa: 6 minutos

3ª etapa: Realização de percurso pré
na condução do veículo, observando

Importante: 1.  Sem o documento de habilitação o candidato não fará a prova prática, mesmo 
apresente boletim de ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame.

2. Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente eliminado do 
concurso público, interrompendo a prova prática imediatam
do Concurso Público. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS

VEÍCULO A SER UTILIZADO: MOTONIVELADORA, MARCA:

TAREFA: O candidato deverá realizar um check

comandos. Em seguida o candidato deverá realizar as operações de acordo com as instruções do avaliador. 

O candidato deverá realizar a tarefa na seguinte sequência: esc

solo. 

Importante: Sem o documento de habilitação o candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente 
boletim de ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame.

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos
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Player/microfone de mão com fio shure e notebook e outros equipamentos ao sistema de som de forma 
que seja possível executar gravações previamente elaboradas e que serão fornecidas pela comissão de 

Iluminação: Identificação de tipos de refletores e tipos de lâmpadas utilizadas e correlação entre o 
refletor e o foco de luz direcionado. Realizar montagem de mapa de luz a partir do Ryder técnico forneci
pela comissão organizadora e colocar em funcionamento. 

Imagem: Realizar montagem e operação do projetor conectado ao computador e projetar 
imagens e vídeos solicitados pela comissão. 

30 minutos. 

DE VEÍCULO PESADO 

MICRO-ÔNIBUS, MARCA: VOLARE, MODELO: V8L, ANO: 2017/2018

Verificação dos acessórios e cuidados básicos preventivos.  

Tempo máximo da etapa: 6 minutos 

Realização de percurso pré-determinado, na qual será avaliado o comportamento e a habilidade 
na condução do veículo, observando-se o respeito às leis de trânsito.  

1.  Sem o documento de habilitação o candidato não fará a prova prática, mesmo 
apresente boletim de ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame.

Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente eliminado do 
concurso público, interrompendo a prova prática imediatamente, conforme item 8.8.1 do Edital de abertura 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

MOTONIVELADORA, MARCA: FIAT ALLIS, MODELO: FG 140, ANO: 2002

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. 

O candidato deverá realizar a tarefa na seguinte sequência: escarificar o solo, realizar o nivelamento deste 

Sem o documento de habilitação o candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente 
boletim de ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame.

30 minutos 

Player/microfone de mão com fio shure e notebook e outros equipamentos ao sistema de som de forma 
fornecidas pela comissão de 

Iluminação: Identificação de tipos de refletores e tipos de lâmpadas utilizadas e correlação entre o 
refletor e o foco de luz direcionado. Realizar montagem de mapa de luz a partir do Ryder técnico fornecido 

Imagem: Realizar montagem e operação do projetor conectado ao computador e projetar 

ÔNIBUS, MARCA: VOLARE, MODELO: V8L, ANO: 2017/2018 

determinado, na qual será avaliado o comportamento e a habilidade 

1.  Sem o documento de habilitação o candidato não fará a prova prática, mesmo que 
apresente boletim de ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame. 

Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente eliminado do 
ente, conforme item 8.8.1 do Edital de abertura 

FG 140, ANO: 2002 

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. 

arificar o solo, realizar o nivelamento deste 

Sem o documento de habilitação o candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente 
boletim de ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame. 



                                      

 

 

 

CARGO: OPERÁRIO 

TAREFA: O candidato deverá identificar equipamentos e/ou ferramentas que utiliza na

manusear, carregar e descarregar 

equipamentos oferecidos. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos

 

CARGO: PEDREIRO 

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

materiais e ferramentas disponíveis.

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos

 

CARGO: PINTOR 

TAREFA: O candidato deverá preparar uma parede com massa corrida, utilizando os materiais

fornecidos, preparar a tinta e pintar uma parede conforme orientação do avaliador

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos

 

 

8. As tarefas possuem um tempo máximo de execução, conforme tabelas do item 
publicação. Caso o candidato não consiga realizar a tarefa no tempo máximo est
tempo, será solicitado pelo avaliador que o candidato interrompa as atividades que estiverem sendo 
realizadas, estando automaticamente eliminado do Concurso Público.
 
8.1 Para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
implicam a eliminação automática do candidato no certame

a) Avançar sobre o balizamento demarcado
b) Derrubar o protótipo; 
c) Interromper o funcionamento do motor sem motivo aparente, no máximo 3 vezes
d) Ultrapassar o limite de 3 tentativas para estacionar o veículo na área balizada
e) Exceder o tempo de 6 minutos
f) Avançar a via preferencial ou parada obrigatória; 
g) Exceder a velocidade regulamentada para a via; 

CARGO: ENCANADOR 

TAREFA: Identificar nominalmente os componentes necessários para a

do equipamento de proteção individual (EPI); Montagem correta da curvatura do sifão

correta das curvas, válvula e caixa sifonada;

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 30 minutos.
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O candidato deverá identificar equipamentos e/ou ferramentas que utiliza na

carregar os materiais previamente definidos de maneira correta, utilizando todos os 

30 minutos 

O candidato deverá levantar uma parede de dimensões 1mx1m por meio da utilização correta dos 

disponíveis. 

30 minutos 

O candidato deverá preparar uma parede com massa corrida, utilizando os materiais

preparar a tinta e pintar uma parede conforme orientação do avaliador. 

30 minutos 

As tarefas possuem um tempo máximo de execução, conforme tabelas do item 
publicação. Caso o candidato não consiga realizar a tarefa no tempo máximo est
tempo, será solicitado pelo avaliador que o candidato interrompa as atividades que estiverem sendo 
realizadas, estando automaticamente eliminado do Concurso Público. 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, serão consideradas situações gravíssimas, que 
implicam a eliminação automática do candidato no certame: 

Avançar sobre o balizamento demarcado; 

Interromper o funcionamento do motor sem motivo aparente, no máximo 3 vezes
tentativas para estacionar o veículo na área balizada; 

Exceder o tempo de 6 minutos na 2ª etapa – Baliza; 
Avançar a via preferencial ou parada obrigatória;  
Exceder a velocidade regulamentada para a via;   

Identificar nominalmente os componentes necessários para a montagem completa do lavatório

do equipamento de proteção individual (EPI); Montagem correta da curvatura do sifão

urvas, válvula e caixa sifonada; Montagem correta dos tubos (altura, inclinação).

30 minutos. 

O candidato deverá identificar equipamentos e/ou ferramentas que utiliza na execução da tarefa, 

de maneira correta, utilizando todos os 

O candidato deverá levantar uma parede de dimensões 1mx1m por meio da utilização correta dos 

O candidato deverá preparar uma parede com massa corrida, utilizando os materiais e ferramentas 

 

As tarefas possuem um tempo máximo de execução, conforme tabelas do item 7 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 

situações gravíssimas, que 

Interromper o funcionamento do motor sem motivo aparente, no máximo 3 vezes; 
 

montagem completa do lavatório; Uso 

do equipamento de proteção individual (EPI); Montagem correta da curvatura do sifão; Seleção e montagem 

Montagem correta dos tubos (altura, inclinação). 



                                      

 

 

h) Provocar acidente durante a realização da prova; 
i) Usar contramão de direção; 
j) Não completar a realização de todas as etapas da prova, exceto por falha mecânica ou elétrica do 

veículo; 
k) Não realizar a tarefa no tempo máximo previsto em edital

 
8.2 Para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS
a eliminação automática do candidato no certame
 
a) Tombar a máquina; 
b) Exceder o tempo limite prova para a conclusão da tarefa
c) Provocar acidente durante a prova
d) Permanecer por mais de 10 minutos sem movimentar a máquina
 

9. 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
subitem 8.8 do edital de abertura nº. 017/2022 e a 
categoria exigida no requisito do cargo
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. 
NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS DIGITAIS

9.1 Não será aceito para realizar a prova qualquer tipo de protocolo da habilitação.

9.2 Sem o documento de habilitação
candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente boletim de ocorrência ou equivalente, e estará 
automaticamente eliminado do certame.

10. É de responsabilidade dos candidatos acompanha
de publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e em Diário Oficial 
Eletrônico da Prefeitura Municipal de Apucaran
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Provocar acidente durante a realização da prova;  
Usar contramão de direção;  
Não completar a realização de todas as etapas da prova, exceto por falha mecânica ou elétrica do 

Não realizar a tarefa no tempo máximo previsto em edital. 

OPERADOR DE MÁQUINAS, serão consideradas situações gravíssimas, que implicam 
a eliminação automática do candidato no certame: 

Exceder o tempo limite prova para a conclusão da tarefa; 
Provocar acidente durante a prova; 
Permanecer por mais de 10 minutos sem movimentar a máquina. 

s candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 
munidos de documento oficial de identificação com foto (original

subitem 8.8 do edital de abertura nº. 017/2022 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 

óculos, ou lentes de contato, quando houver a exigência na CNH. 
NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS DIGITAIS. 

9.1 Não será aceito para realizar a prova qualquer tipo de protocolo da habilitação. 

9.2 Sem o documento de habilitação aos cargos de Motorista de Veículo pesado e Operador de Máquinas,
candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente boletim de ocorrência ou equivalente, e estará 
automaticamente eliminado do certame. 

É de responsabilidade dos candidatos acompanhar todos os atos do certame seletivo público por meio 
de publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e em Diário Oficial 
Eletrônico da Prefeitura Municipal de Apucarana. 

Apucarana

Grasiele Cristiane de Oliveira Woidela 
Presidente da Comissão Especial de Concurso – CEC 

 
 

Heide Maria Franciscon de Lima 
Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC 

Amilton César Pryjma 
Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC 

Não completar a realização de todas as etapas da prova, exceto por falha mecânica ou elétrica do 

tuações gravíssimas, que implicam 

s candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 
munidos de documento oficial de identificação com foto (original), dentre os previstos no 

Nacional de Habilitação, conforme a 
, 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 
óculos, ou lentes de contato, quando houver a exigência na CNH.  

 

aos cargos de Motorista de Veículo pesado e Operador de Máquinas, o 
candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente boletim de ocorrência ou equivalente, e estará 

r todos os atos do certame seletivo público por meio 
de publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e em Diário Oficial 

 
Apucarana, 11 de julho de 2022. 
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