ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL Nº 12/2019 – DATA, HORA E LOCAIS DA PROVA PRÁTICA
O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS, pessoa jurídica de direito público, representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Jonatan Brönstrup, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público regido pelo Edital nº
01/2018, de 07 de novembro de 2018, torna público o presente Edital, nos termos abaixo, e comunica o que
segue:
1. DATA, HORA E LOCAIS DA PROVA PRÁTICA
1.1. A Prova Prática será aplicada aos candidatos aprovados na prova teórico-objetiva, limitado aos 40
(quarenta) primeiros colocados em cada cargo, na seguinte data, hora e locais:
1.1.1. DATA: 19 de janeiro de 2019 (sábado).
1.1.1. HORA: 12 (doze) horas – Horário de Brasília/DF.
1.2. Os candidatos deverão seguir rigorosamente as regras do Capítulo IX e Anexo III do Edital nº 01/2018,
de 07 de novembro de 2018.
1.3. DA PROVA PRÁTICA DE MECÂNICO
1.3.1. Local: Avenida 01 Oeste, nº 507, Centro Administrativo - Parque de Máquinas, Teutônia-RS.
a) A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão tarefa
de identificar um problema mecânico em veículo pesado, sendo composta das seguintes atividades:
1º Identificar nominalmente 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 tarefa;
4º Identificação e reparo do problema mecânico;
5º Conferência e avaliação do que executou.
b) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato
fechado e camiseta.
c) Será disponibilizado ao candidato todos os materiais necessários para realização da prova.
d) A prova terá duração máxima de até 20 (vinte) minutos por candidato, a partir da autorização para o início
da prova.
1.4. DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA
1.4.1. Local: Avenida 01 Oeste, nº 878, Centro Administrativo - Saguão da Prefeitura, Teutônia-RS.
a) O Motorista deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, com o prazo de validade
vigente, para realização da prova prática e uma cópia simples (sem autenticação) antes do início da
prova. O candidato que não apresentar a CNH citada e cópia simples, não poderá realizar a Prova Prática.
b) A Prova Prática será aplicada em 01 (um) caminhão-caçamba.
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 Legalle Concursos, divididos em até 05 (cinco)
minutos para concluir a baliza (garagem e estacionamento), sob pena de eliminação e até 15 (quinze)
minutos de percurso em via pública.
d) A Prova será composta das seguintes atividades:
1º Inspeção do veículo automotor;
2º Balizamento (estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis), com: I) Simulação de estacionamento
entre dois veículos: o veículo deve ser posicionado de modo que sua lateral direita diste no máximo 50 cm do
meio-fio e a manobra deve ser realizada em, no máximo, três tentativas. II) Simulação de estacionamento em
garagem: em marcha à ré, sendo que o veículo deve ser posicionado dentro da vaga, sem transpor as linhas
imaginárias que representam as laterais da garagem, linhas que unem as balizas na direção longitudinal 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, observância da
sinalização vertical e horizontal.
e) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato
fechado e camiseta.
1.5. DA PROVA PRÁTICA DE OPERÁRIO ESPECIALIZADO: PINTOR
1.5.1. Local: Avenida 01 Leste, nº 1.700, Centro Administrativo - ao lado da Associação dos
Funcionários Municipais, Teutônia-RS.
a) A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão tarefa
de atividade de pintura predial e identificação de instrumentos e ferramentas de pintura, sendo composta das
seguintes atividades:
1º Identificar nominalmente as ferramentas/instrumentos a serem utilizados na prova prática;
2º Escolher e utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para a tarefa;
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3º Selecionar as ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos para a tarefa;
4º Realizar pintura predial de até 10m2;
5º Conferência e avaliação do que executou.
b) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato
fechado e camiseta.
c) Será disponibilizado ao candidato todos os materiais necessários para realização da prova.
d) A prova terá duração máxima de até 20 (vinte) minutos por candidato, a partir da autorização para o início
da prova.
Teutônia/RS, 10 de janeiro de 2019.

Jonatan Brönstrup,
Prefeito Municipal.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Lilian Viviane Schlabitz
Secretária Municipal de Administração
Registrado e Publicado em ____/___/____.

Gabriele Regine da Costa
Agente Administrativo
Matrícula 5450
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