
                 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BARRA VELHA – SC 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2022 

 

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 

A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, nomeada pela Portaria N.º 1.905 de 26 de setembro 

de 2022, torna público o edital de convocação destinada a realização de prova prática para os candidatos 

aprovados na prova objetiva, até a ordem 30, dos cargos de Carpinteiro, Eletricista, Motorista de 

Automóvel, Motorista de Transporte Escolar e Pedreiro, conforme o item 5.5 do edital de abertura: 

 

1. DOS CONVOCADOS 

Estão convocados todos os candidatos aprovados e classificados, abaixo relacionados: 

 

CARGO: CARPINTEIRO 

CLASS. NOME DO CANDIDATO INSC. 

1 CLAUS MAICO DA LUZ SCREMIN 384433-7 

2 CARLOS EDUARDO PEREIRA 391367-0 

3 REINALDO MILLA DA SILVA 389339-1 

4 ANTONIO VILMAR RAMOS 387016-0 

5 VALENTIM LENOIR NETO 383871-2 

6 CLEBER CARDOSO COSTA 389972-8 

7 EDUARDO AGUIAR NETO 386710-5 

8 EDILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 390882-7 

 

CARGO: ELETRICISTA 

CLASS. NOME DO CANDIDATO INSC. 

1 SANDRO LUIS DE OLIVEIRA 391211-2 

2 MAURI DOMINGOS MACHADO JUNIOR 383098-0 

 

 

CARGO: MOTORISTA DE AUTOMÓVEL 

CLASS. NOME DO CANDIDATO INSC. 

1 OSMAR RODRIGUES 385355-2 

2 FELICIANO DE AMARAL 383485-1 

3 ARMANDO BUENO DE QUADROS 383461-5 

4 DANILO CARDOZO PINTO 386115-1 

5 LUCAS NOGUEIRA 389620-5 

6 GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA 382496-3 

7 RICARDO MAGNO DE SOUZA MOURA 381878-0 

8 EDUARDO JOSE FLORIANO 390841-4 

9 DIEGO ALVAO PINHEIRO 387875-8 

10 GIOVANNI FERNANDES 387212-5 

11 SINVAL MOURA NETO 387707-3 

12 LUIZ CARLOS CORREA DE BONFIM 384260-7 

13 BRUNO VITOR DOS SANTOS VIEIRA 382955-7 

14 JOSE FERNANDO ALVES 393422-8 

15 BRUNO OSNI HEIN 393111-8 

16 DIONE CARLOS DO NASCIMENTO 390613-5 

17 CAMILO SANTANA SANTOS 392025-2 

18 DANIEL ROBERTO JUNGKLAUS 390737-9 

19 DIOGO LEAO DEODATO 393303-4 



20 BERGSON JOSE MEDEIROS BURCHARDT 393868-0 

21 DAYLLER ANDERSON ALVES DE LIMA 386362-7 

22 ELIAS DE SOUZA 390088-9 

23 ALEX SCHAUFFERT 383727-4 

24 JESIMIEL DE SOUZA 382379-0 

25 LIOILSON MARIO CORREA 382319-0 

26 LUIZ CARLOS MARTINS VARELA 382283-0 

27 THIAGO IDIARTE BERNARDES 382664-3 

28 AUGUSTO CESAR MACIEL DE MATTOS 387672-3 

29 FERNANDO APARECIDO SARAIVA 391460-8 

30 JEFERSON DOS SANTOS SILVA 383296-5 

 

 

CARGO: MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

CLASS. NOME DO CANDIDATO INSC. 

1 FLAVIO DA SILVA FERNANDES 382786-7 

2 WILLIAN GIOVANI MINHOS AGUIRRE 394156-7 

3 MARCIO FABRICIO VEIGA 393523-5 

4 AGUINALDO JOSE PINHEIRO 388637-7 

5 ALEXANDRE LANGENDORF LANGENDORF 393283-2 

6 MARCIO MENDES JUNIOR 382649-7 

7 JARBAS ARAUJO DE OLIVEIRA 393460-0 

8 RODRIGO DE ALMEIDA OLIVEIRA 393037-7 

9 LEANDRO MENTZ 384121-7 

10 JEFFERSON ROBERTO DA SILVA 394110-4 

11 ANGELO FRANCISCO NASCIMENTO 381720-1 

12 ALEXANDRE RICARDO RAMOS LIMA 393376-1 

13 BRUNO HEIL 393178-7 

14 ALEXANDRE JOSE RAMOS 386239-5 

15 ADRIANA ETELVINA DOS SANTOS 381710-3 

16 MAICON PATRICK FARIAS 382480-5 

17 FABIANA DOS SANTOS 392441-8 

18 TIAGO GURJAO MARTINS DE MENEZES 384082-9 

19 EDSON STRAPASSON 382065-0 

20 SAMUEL SPLITER 388107-6 

21 BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA 382107-8 

22 VINICIUS FRANCO BORGES DE GODOY 381973-7 

23 OSNI ALVES RODRIGUES 388233-8 

24 MARCO AURELIO RAINHA CARNEIRO PIVA 382926-2 

25 PETERSON XAVIER VOIGTLANDER 381966-9 

26 ISMAEL FABIANO CARVALHO MANCILHA 381990-3 

27 MAURO CARVALHO CASTELO BRANCO 393288-2 

28 JOSE CARLOS WAZLAWICK 381652-9 

29 FABIO RICARDO AMARAL DA SILVA 394230-8 

30 RODRIGO SERGIO DE MATOS PINHEIRO 390155-1 

 

 

CARGO: PEDREIRO  

CLASS. NOME DO CANDIDATO INSC. 

1 JOSIEL DA LUZ FARIA 384377-2 

2 JESIEL VIEIRA DO NASCIMENTO 394128-2 

3 ACACIO JOAO FERREIRA 384034-8 

4 FABRICIO LOPES TEIXEIRA 383256-2 

 

 

 



2. DO LOCAL E DATA 

2.1. Os convocados para a prova prática deverão se apresentar nos seguintes locais e horários: 

 

CARPINTEIRO 

Data: 21 de janeiro de 2023 (Sábado) 

Horário: 10h horas (dez horas da manhã) 

Local: EBM Manoel Antônio de Freitas – Rua Rita de Cássia Coelho Ramos, 105 – Itajuba, Barra Velha 

 

 

 

ELETRICISTA 

Data: 21 de janeiro de 2023 (Sábado) 

Horário: 08h horas (oito horas da manhã) 

Local: EBM Manoel Antônio de Freitas – Rua Rita de Cássia Coelho Ramos, 105 – Itajuba, Barra Velha 

 

 

PEDREIRO 

Data: 21 de janeiro de 2023 (Sábado) 

Horário: 08h horas (oito horas da manhã) 

Local: EBM Manoel Antônio de Freitas – Rua Rita de Cássia Coelho Ramos, 105 – Itajuba, Barra Velha 

 

 

MOTORISTA DE AUTOMÓVEL 

Data: 21 de janeiro de 2023 (Sábado) 

Horário: 09 horas (nove horas da manhã) 

Local: Garagem da Prefeitura, Estrada João Paulo Oliveira, após a EBM Profª. Antonia Gazino de 

Freitas 

 

 

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Data: 21 de janeiro de 2023 (Sábado) 

Horário: 14 horas (quatorze horas - tarde) 

Local: Garagem da Prefeitura, Estrada João Paulo Oliveira, após a EBM Profª. Antonia Gazino de 

Freitas. 

 

3. PROCEDIMENTOS 

3.1. Todos os candidatos deverão estar no local e horário de prova determinados. 

3.2. Recomenda-se que os candidatos cheguem com antecedência, pois não será tolerado atraso.  

3.3. As provas serão de caráter eliminatório e classificatório.  

3.4. As operações e manobras serão avaliadas por dois professores examinadores. 

3.5. A sequência de realização da prova prática respeitará a ordem de classificação, obtida pelos candidatos 

na prova escrita. 

3.6. Os candidatos faltosos serão considerados “não aprovados”. 

3.7. Será permitido acesso aos locais de prova somente para os candidatos que forem efetuar a prova, 

ficando expressamente proibido o ingresso de familiares, pessoas estranhas e ou curiosos. 

3.8. A prova deverá ser realizada completamente. A não execução de uma ou mais etapas da prova implicará 

na eliminação do candidato. 

3.9. Não serão concedidas novas tentativas ou novas “chances”. 

3.10. Somente farão a prova prática os candidatos aprovados na prova escrita. 

3.11. O saldo de pontos de cada candidato será somado ao total de pontos da prova objetiva e procedida 

uma nova classificação. 

 

4. DAS CONDIÇÕES E CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA 

4.1. CARPINTEIRO 

4.1.1. A prova prática de Carpinteiro consistirá em confeccionar um pequeno banco de madeira, 

conforme as especificações de medidas apresentado em croqui aos candidatos no momento da prova. 



4.1.2. A prova terá até 30 (trinta) minutos de duração, onde serão avaliados dois candidatos por vez. 

4.1.3. A Banca examinadora será composta por dois avaliadores da área de carpintaria e manutenção 

predial. 

4.1.4. O ferramental, equipamentos e utensílios necessários para a prova prática serão fornecidos pela 

coordenação da prova. 

4.1.5. Os critérios para avaliação serão:  

4.1.5.1. Uso do EPI (equipamento de proteção individual) (10 pontos) 

4.1.5.2. Agilidade (10 pontos) 

4.1.5.3. Zelo pelo ferramental (10 pontos) 

4.1.5.4. Conhecimento no uso e manuseio dos equipamentos (30 pontos) 

4.1.5.5. Qualidade final do serviço (40 pontos) 

4.1.6. O candidato iniciará a prova com 100 pontos e o valor dos pontos de cada falta cometida será 

deduzido deste total. 

4.1.7. Será considerado aprovado o candidato que terminar a prova com, no mínimo, 50 pontos. 

 

 

4.2. ELETRICISTA 

4.2.1. A prova prática de Eletricista consistirá na instalação elétrica de um circuito de iluminação, a 

partir de um quadro de distribuição. Trata-se de uma situação hipotética (não real) de instalação, pois não 

haverá quadro de distribuição, nem eletrodutos, nem caixas de derivação com espelhos, etc. e a montagem 

será feita sobre mesa/carteira escolar. 

No momento da prova será apresentado o esquema que deverá ser seguido. O candidato deverá realizar as 

ligações, considerando um circuito de iluminação alimentado a partir do quadro de distribuição por uma fase 

e neutro, respeitando a cor do isolamento dos condutores para cada função. 

4.2.2. A prova terá 30 (trinta) minutos de duração, onde será avaliado um candidato por vez. 

4.2.3. A Banca examinadora será composta por dois avaliadores da área de elétrica e manutenção predial. 

4.2.4. Os equipamentos e utensílios necessários para a prova prática serão fornecidos pela coordenação da 

prova. 

4.2.5. Os critérios para avaliação serão:  

4.2.5.1. Uso do EPI (equipamento de proteção individual) (10 pontos) 

4.2.5.2. Agilidade (10 pontos) 

4.2.5.3. Zelo pelo ferramental (10 pontos) 

4.2.5.4. Conhecimento no uso e manuseio dos equipamentos (30 pontos) 

4.2.5.5. Qualidade final do serviço (40 pontos) 

4.2.6. O candidato iniciará a prova com 100 pontos e o valor dos pontos de cada falta cometida será 

deduzido deste total. 

4.2.7. Será considerado aprovado o candidato que terminar a prova com, no mínimo, 50 pontos. 

 

 

4.3. PEDREIRO 

4.3.1. A prova prática de Pedreiro consistirá em dosar um traço de concreto e levantar parte de uma 

parede de alvenaria, conforme as especificações de medidas apresentado em croqui aos candidatos no 

momento da prova. 

4.3.2. A prova terá 30 (trinta) minutos de duração, onde serão avaliados dois candidatos por vez. 

4.3.3. A Banca examinadora será composta por dois avaliadores da área de instrução e construção civil. 

4.3.4. O ferramental, equipamentos e utensílios necessários para a prova prática serão fornecidos pela 

coordenação da prova. 

4.3.5. Os critérios para avaliação serão:  

4.3.5.1. Uso do EPI (equipamento de proteção individual) (10 pontos) 

4.3.5.2. Agilidade (10 pontos) 

4.3.5.3. Zelo pelo ferramental (10 pontos) 

4.3.5.4. Conhecimento no uso e manuseio dos equipamentos (30 pontos) 

4.3.5.5. Qualidade final do serviço (40 pontos) 

4.3.6. O candidato iniciará a prova com 100 pontos e o valor dos pontos de cada falta cometida será 

deduzido deste total. 

4.3.7. Será considerado aprovado o candidato que terminar a prova com, no mínimo, 50 pontos. 

 

 



4.4 – MOTORISTA DE AUTOMÓVEL 

4.4.1. A prova prática para o cargo de Motorista consistirá no cumprimento de um circuito que deverá 

ser executado com um automóvel. Este circuito será apresentado para os candidatos no momento da 

prova. 

4.4.2.  A prova terá até 15 (quinze) minutos de duração e será avaliado um candidato por vez. 

4.4.3. O veículo necessário para a prova prática será fornecido pela coordenação da prova. 

4.4.4. Os critérios para avaliação serão:  

 Técnicas / habilidades na condução do veículo; 

 Finalização da tarefa e estacionamento do veículo; 

 Conhecimento e aplicação das normas básicas de trânsito, segurança e sociabilidade. 

4.4.5. O candidato iniciará a prova com 100 pontos e o valor dos pontos de cada falta cometida será 

deduzido deste total. 

4.4.6. Será considerado aprovado o candidato que terminar a prova com, no mínimo, 50 pontos. 

 

 

4.5 – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

4.5.1. A prova prática para o cargo de Motorista consistirá no cumprimento de um circuito que deverá 

ser executado com um ônibus escolar. Este circuito será apresentado para os candidatos no momento da 

prova. 

4.5.2.  A prova terá até 15 (quinze) minutos de duração e será avaliado um candidato por vez. 

4.5.3. O veículo necessário para a prova prática será fornecido pela coordenação da prova. 

4.5.4. Os critérios para avaliação serão:  

 Técnicas / habilidades na condução do veículo; 

 Finalização da tarefa e estacionamento do veículo; 

 Conhecimento e aplicação das normas básicas de trânsito, segurança e sociabilidade. 

4.5.5. O candidato iniciará a prova com 100 pontos e o valor dos pontos de cada falta cometida será 

deduzido deste total. 

4.5.6. Será considerado aprovado o candidato que terminar a prova com, no mínimo, 50 pontos. 

 

 

4.6. Classificação das Faltas (Motorista de Automóveis e Motorista de Transporte Escolar) 

Faltas Gravíssimas (55 pontos): 

 Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 

 Avançar sobre o meio fio; 

 Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo duas tentativas, no tempo estabelecido; 

 Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga; 

 Transitar em contramão de direção; 

 Não completar a realização de todas as etapas do exame; 

 Avançar a via preferencial; 

 Provocar acidente durante a realização do exame; 

 Exceder a velocidade regulamentada para a via; 

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

Faltas Graves (35 pontos): 

 Desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; 

 Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 

 Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde 

se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra 

sinal verde para o veículo; 

 Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele; 

 Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; 

 Não usar devidamente o cinto de segurança; 

 Perder o controle da direção do veículo em movimento; 

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 

Faltas Médias (25 pontos): 

 Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; 

 Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e 

do clima; 



 Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; 

 Fazer conversão incorretamente; 

 Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 

 Desengrenar o veículo nos declives; 

 Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 

 Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 

 Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 

 Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; 

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 

Faltas Leves (15 pontos): 

 Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 

 Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; 

 Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 

 Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 

 Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 

 Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 

 Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; 

 Cometer qualquer outra infração de natureza leve. 

 

5. Aplica-se, no que couber, o Edital de abertura do Concurso Público 01/2022. 

 

 

Barra Velha, 16/01/2023. 

 

 

Comissão de Acompanhamento do Concurso Público de Barra Velha/SC. 

 


