
ESTADO DO RIO GRANDE OO SUL
MUNICíPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR

coNcuRso PÚBLlco No 0112022

o MUNICÍplo DE DILERMANDO DE AGUIAR, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legâis, em razão do Concurso Público n' 0112022, rcgido pelo

Edital n" 0112022, de 29 dê julho de 2022, loína público o presente Edital para divulgar e comunicar o que

segue:

1. CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
'1.1. Convocaá-se para a Prova Prática os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital, na

seguinte data, hora e local:
1.'Í.1. LOCAL: Centro de Apoio Pedagógico, situado à Rua Maurício Picantê, s/ n', Dilermando dê
Aguiar/RS.
1.1.2. DATA: 1611012022 (DOMINGO).
1.'1.3. HORÁRlo: conforme Anexo Único, individualmente a cada candidato.

'1.'í.4. Os candidatos deveráo seguir rigorosamente as regras do item 8.2 e subitens, inclusive Anexo lll, do
Edital n" 0112022, de 29 de julho de 2022.

1.2. DA PROVA PRÁÍICA DE ELETRICISTA
a) A prova será formulada de acordo com as especiÍicaÇôes do cargo, onde os candidatos realizarão
atividades de montagem de circuito elétrico de bancada, sendo composta das seguinles atividades:
1. ldentificar nominalmente os componentes elétricos e as ferramentas/instrumentos a serem utilizados na
prova prática;
2o Escolher e utilizar os equipamentos de proteÇão individual adequados para a tarefa;
3o Selecionar as ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos para a tareÍai
4o Montagem de dois circuitos elétrico com os materiais disponibilizados; e,

50 Medição e avaliação das grandezas elétricas do circuito elétrico com o uso de um multímetro e uma chave

teste de voltagem.
b) Serão disponibilizados ao candidato os materiais necessários para realização da prova.
c) A prova terá duraÉo máxima de 20 (vinte) minutos por candidato, a partir da autorização para o início da
prova.
d) O candidato dêverá usar traje que permita execuçáo de tarefas relacionadas à função: calça, sapato
Íechado (preferencialmente botina) e camiseta.

1.3. DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA
a) O candidato devêrá apresentar Carteira Nacional de Habilitação, Categoriâ "D", com o prazo de validade
vigente, para realizâçao da prova prática e uma cópia simples (sem autenticaçâo) antes do início da
prova. O candidato que não apresentar a CNH citada e sua cópia simples, não poderá realizar a Prova
Prática.
a.1) Quando na CNH do candidato apresentar a lêtra "A" no campo de observações, o candidato,
obrigatoriamente, deverá estar ulilizando lentes para corrigir visão ou não poderá realizar a Prova Prática.
b) A Prova Prática será aplicada em 01 (um) Onibus.
c) A Prova terá a duração máxima de até 20 (vinte) minutos, por candidato, sendo contados a partir do giro
da ignição. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da Lêgalle Concursos, divididos em até 05 (cinco)
minutos para concluir a baliza (estacionamento), sob pena de êliminação e até '15 (quinzê) minutos de
percurso em via pública.
d) A Prova será composta das seguintes ativldades:
1o lnspeçao verbal do veículo;
2o Balizamento (estacionar em vaga delimitada por balizas removÍveis), com simulaçáo de estâcionamento
entre dois veículos: o veículo deve ser posicionado dê modo que sua lateral direita diste menos de 50 cm do
meio-Íio e a manobra deve ser realizada em, no máximo, três tentativas.
3o Exame de Direção Veicular: de direção em via pública, com obediência à sinalização e leis de trânsito e
direção defensiva, com no mínimo simulação de retorno, parada e estacionamento, obsêrvância da
sinalização vertical e horizontal.
e) O candidato deverá usar trEe que permita execuçâo de tarefas relacionadas a função, calça, calçado
fechado e camiseta.
e.1) Deverá usar lentes corretivas quando obrigatórias pela CNH;
e.2) O uso de óculos solar é Íacultativo. 0
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,I.4. DA PROVA PRÁTICA DE OPERADOR DE MÁQUINAS
â) O Opêrador de Máquinas deverá apresentar Carteira Nacional de HabilitaÇão, categoria "C", com o prazo
de validade vigente, para realização da prova prática e uma cópia simples (sem autênticação) antês do
início da prova. O candidato que não apresentar a CNH citada e sua cópia simples, não podeÍá Íealiza( a
Prova Prática.
4.1) Quando na CNH do candidato apresentar a letra "A" no campo de observaçóes, o candidato
obrigatoriamente deverá estar utilizando lentes para corrigir visão ou não poderá realizar a Prova Prática.
b) A Prova Prática será aplicada em 'l (uma) Retroescavadeira.
c) A Prova terá a duraçáo máxima de 20 (vinte) minutos, por candidato, sendo contados a partir do giro da
ignição. Os tempos serão cronometrados pelos avaliadores da Legalle Concursos.
d) A Prova será composta das seguintes atividades:
1'lnspeção verbal da máquina;
2o Deslocamento de sua posição estacionária e movimentando-se (rodando) até o local designado;
30 Abertura de uma valeta de 2 (dois) metros de comprimento por 0,5 (meio) metro de profundidade
(aproximadamente) com a lança traseira, descarregando o material na lateral direita da valeta;
4o Fechamento da valeta escavada com a concha diãnteira; e,
50 Posicionamento correto da máquina (posição inicial estacionária).
e) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas à Íunção, calçâ, calçado
fechado (preferencialmente botina) e camiseta.
e.1) Deverá usar lentes côrretivas quando obrigatórias pela CNH;
e.2) O uso de óculos solâr é facultativo.

2. OTSPOStçÔES GERATS
2.1. Os candidatos deverão comparecer, no local de prova, no horário indicado no Anexo Único deste Edital,
munidos de documento de identidade utilizado na inscrição em perfeitas condiÇóes de uso, inviolado e com
foto que permita o reconhecimento.
2.2. Em nenhuma hipótese haverá sêgunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato nâo
poderá alegar, como justificativa de sua ausência ou atraso, desconhecimento a respeito da realização da
prova. O não comparecimênto à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. Não será aplicada prova Íora do dia, horário e
local designado por este Edital.
23. É de responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da prova e o
compârêcimento no horário determinado.
2.4. Não será pêrmitida a realizaçáo da prova ao candidato que apresentar-se âpós o horário dêsignâdo
para si.
2.5. Durante a Íealizaçáo das provas práticas, a Legalle Concursos disponibilizará embalagem específica
para guarda de qualquer tipo de pertence pessoal, tais como: carteira, protetor auricular, relógio (quatquer
tipo), papel (qualquer tipo), cartão de banco, chave com controle eletrônico, isqueiro, cigarro, dentre outros;
aparelhos eletrônicos em geral, tais como telefone celular, tablets, notebook, máquina fotográÍica,
calculadora, controles em geral, dentre outros; aparelhos de comunicação, receptores ou transmissor de
dados, Íones de ouvido, gravadores ou similares; armas (de fogo e/ou branca). O candidato que estiver
portando qualquer desses objetos durante a rêalização da prova será eliminado do Concurso Público.
2.6. Os candidatos serão conduzidos ao local de realização da prova pelos Íiscais da Legalle Concursos,
onde receberáo âs instruçôes e indicaçáo de onde serão desenvolvidos os trabalhos.
2.7. Todos os materiais, equipamentos e ferramentas necêssárias à execução das tarefâs estarão
disponíveis no local, sendo disponibilizados pela Legalle Concursos.
2.8. Os avaliadorês da Prôva Práticâ têrão autonomia para interromper a execuÇáo da prova quando
observado que o candidato está colocando em risco sua integridade física ou a de terceiros. Nessê caso, o
candidato será eliminado do Concurso Público.
2.9. Casos de alterações psicológicas ou Íisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações,
câimbras, etc.) que impossibilitem ô candidato de submeter-se aos têstes, ou de neles prosseguir ou que lhe
diminuam a capacidade físico-orgânica, não seráô considerados para Íins de tratamento diÍerenciado para
nova prova.
2.10. No dia de realização das provas, não seráo Íornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação
das provas e/ou pelas autoridades presentes, informaçóes referentes ao conteúdo das provas e/ou a
critérios de avaliação/classiÍlcação.
2.11. Caso se verifique a inviabilidade técnica para realizaçâo da Prova Prática na data Í'ixada para sua
realização, tendo em vista as condições meteorológicas (chuva, tempestades, neve, etc.), a Legalle
Concursos se resêrva o direito de transferir a tealizaçáo dos testes e Íixar nova data para a realização das
provas.
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2.12. O candidato que náo obtiver a pontuaçáo mínima exigida será considerado êliminado e,
consequentemente, estará automaticamente eliminado do Concurso PÚblico.
2.13. Os candidatos realizarão a Drova sêcrundo o horário aqendado. O cand idato ooderá ter ouê
aquardar para realizar sua prova. Náo há previsão de horário para término das provâs.
2.14. Ao tórmino da avaliação, o candidato deverá assinar a ficha de avaliaçáo e dirigir-se diretamente à

saÍda do local de realização da prova. O candidato não pode perrnanecer nas imediaçóes do local de prova,
nem antes e nem após sua realização.

Dilêrmando de Aguiar/Rs, 07 de outubrc de 2022

José Claiton Sauzem llha,
PreÍeito Municipal de Dilermando de Aguiar/RS

.lre Claiton §auzem liha
Prefeito Municipal

F lt Dilermardo de Agiu " RS

PUBUCADO NO MURAL

del-l e0llttz

Registre-sê, publique-se e cumpra-se

.1

CooÍdenadcr ce T[ e islação

Secrer"aria da

Dilermando de aíRS
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Anexo Único - Candidatos Convocados para Prova Prática

Eletricista

Motorista I
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Ordem de
realizaçáo

lnscrição Cândidato(a) Horário de
realizaÇão

1 17 68494 Athos Dos Santos Rodrigues 09:00

2 17 69777 Tiago Da Silva l\,4ieres 09:00

Ordem de
realização

lnscrição Candidato(a)
Horário de
realizaÇão

1 1770555 Amilton Da Rocha

2 1769559 Andre Luiz Da Rosa Vianna 08:00

3 1770904 Andrei Junior Da Silva Schmitz

4 1768567 08:30

5 1770510 Claudinei Rodrigues De Oliveira 08:30

6 1770208 Denner Matheus Muller De Oliveirâ 09:00

7 1767719 Diego Aguirre Diniz 09:00

B 1770651 Diogo De Almeida Dos Santos 09:00

I 1770308 Douglas Jonh Marcon 09:30

10 í 768045 Douglas Teixeira Saydelles 09:30

11 177 07 52 Eduardo Dos Santos Oliveira '10:00

12 1770029 Eliel Paim Ferreira 10:00
'13 1770417 Everton l\,4oreira Passarini 10:00
't4 1769727 Fabricio l\rangini lentsn 10:30

15 1769121 Gabriel Petzold Carloto 10:30

16 '1770408 Gilberto Da Silva lVarques 11:00

17 1770821 lsmael De Castrô Lenz 11:00
'18 1767904 Jean Francis l\.4enezes 11:00

19 1770171 JeÍersôn Kurtz

20 1770709 Joao Elibio Da Fonseca Ziegler 1 'l:30

21 1770739 Leonardo Aguiar Broll 13:00

22 1770680 Leonardo Borges Freitas

23 1768412 Lucio Antonio Rodrigues 13:00

24 1770558 l\.4aicon Franco Tâschetto 13:30

l5 1769959 l\.4aicon Goncalves 13:30

26 1769269 Miguel Bitencourt Cruz 14:00

27 1767490 Paulo Sauzen Marques '14:00

28 17 697 58 Rêne Soares Leite 'í4:00

29 1769140 Roberto Bordin 14:30

30 1769383 Rodolfo Vongrostreis Porfi rio 14:30

177088'l Rui Dornelles Buske 15:00

1769143 Tiago Da Silva Machado 15:00

33 1770395 Vagner Arend Pires 15:00

t\legolle
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Operador de Máquinas e Vêículos Pesados

Ordem de
rcalizaçáo lnscrição Candidato(a)

Horário de
Íealizaçáo

1 1770556 Amilton Da Rocha 15:30

2 '1769772 Cloverson Lencina Da Silva 15:30

3 1768925 Dilmar Paz De Souza 15:30

4 1767620 Fernando Dias De Souza 16:00

5 1769144 Tiago Da Silva Machado 16:00

)í/
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