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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2016

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Nova Fátima –
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Edital do Concurso Público n.º
001/2016, de 02 de setembro de 2016, torna pública a convocação para a prova prática do cargo de
Encanador, conforme segue especificado nos itens de I a IV:

I. INFORMAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
1) Os/as candidatos/as cujos nomes constem na relação do item III deste edital deverão comparecer aos
locais indicados no item II deste edital com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário fixado
para o início da prova, munidos de documento de identidade com foto.
2) Os/as candidatos/as que chegarem ao local de prova após a chamada realizada pelo(s)
examinador(es) estarão eliminados do concurso. Também estarão eliminados aqueles que não estiverem
munidos de documentos de identidade com foto e carteiras de habilitação necessárias, referidos no item
anterior.
3) Não haverá segunda chamada, em hipótese alguma, seja qual for o motivo alegado, e nem será
aplicada prova fora do dia, horário e local previstos em edital. O não comparecimento à prova
caracterizará desistência e resultará em nota zero nesta prova e, consequentemente, o candidato
estará eliminado do concurso público.
4) Alterações psicológicas ou fisiológicas (como nervosismo, contusões, luxações, etc.) não serão
consideradas ou aceitas para fins de tratamento diferenciado ou como justificativa para repetir a prova ou
para realizá-la em outra oportunidade.
5) A ordem de realização das provas obedecerá à ordem alfabética dos nomes em cada cargo. Os
candidatos permanecerão à espera de sua vez de realizar a prova em lugar indicado para esta finalidade.
6) Os candidatos deverão apresentar-se trajados apropriadamente para a execução das atividades, sendo
obrigatório o uso de calçados fechados, calça comprida, camisa ou camiseta, em conformidade com as
exigências de segurança individual.
7) Em caso de identificação de risco e/ou dano ao candidato e/ou equipamentos usados na realização
das atividades, por demonstração de falta de conhecimento ou de imperícia por parte do candidato, a
Banca Examinadora interromperá a execução da atividade.
8) Durante a realização da Prova Prática o candidato não poderá fazer uso de eletrônicos, como celulares,
calculadoras, MP3 e outros. Não poderá também realizar consultas em livros, manuais ou outros, seja
qual for a espécie.
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9) Em razão de condições climáticas, a critério da Comissão Organizadora e Examinadora e da Comissão
de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso, a Prova Prática poderá ser cancelada ou interrompida.
Em caso de adiamento da prova, a nova data será marcada e divulgada através de Edital.

10) Nenhum candidato poderá retirar-se do local de provas sem autorização expressa do(s)
responsável(eis) pela aplicação da prova.
11) Conforme previsto no Edital de abertura do concurso, a prova prática possui caráter classificatório e
eliminatório. Assim, os candidatos que não alcançarem a nota mínima para aprovação nesta prova ou
que não a realizarem estarão eliminados do concurso.
II. CARGO, DATA, LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS
HORÁRIO
CARGO

DATA

LOCAL

Encanador

27/11/2016

Rua Prefeito Ramiro Fraiz, s/nº
(Antigo DER)
Pátio de Obras da Prefeitura

Chegada
ao local

Início da
prova

07h30

07h45
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III. RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

ENCANADOR

ORDEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CANDIDATO

CLAUDEMIR DUARTE PINTO
JULIANO BENTO FURQUIM
VANDERLEI PINTO DA SILVA
MÁRCIO JOSÉ FRANCISCO XAVIER
REINALDO TELES DA SILVA
DENILSON ESTEVAO REMIJIO
WILLIAM VIEIRA DA SILVA
JONATAS HENRIQUE BONIFACIO
MARCO AURÉLIO COSTA
ANGELO GERALDO RUBIM
LUCAS DE CAMARGO LEITE
VINICIUS ANTONIO ROEDA
FRANKLIN DE FRETAS
RAFAEL JUNIOR CORRÊA
REGINALDO DOS SANTOS

IDENTIDADE

73941458 - PR
89102120 - PR
40251723 - PR
62626160 - PR
80355718 - PR
89371104 - PR
102186532 - PR
94121981 - PR
98013270 - PR
81399506 - PR
107884122 - PR
70846799 - PR
79835994 - PR
92287220 - PR
69765297 - PR
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IV. PROVA PRÁTICA
1) ENCANADOR
A prova prática consistirá em identificação de ferramentas ou equipamentos,
instalação hipotética de um sistema hidráulico, na presença de examinadores, em atividade igual
para todos os/as candidatos/as, conforme descrito no Edital do Concurso Público (item 9.1.3), e
a avaliação será realizada, com duração máxima de 20 minutos, conforme critérios previstos no
quadro a seguir:
PONTUAÇÃO
PREVISTA

ITEM A SER AVALIADO
1) Identificação de ferramentas ou equipamentos.

30

2) Instalação (hipotética) de um sistema hidráulico, conforme instruções a
serem recebidas no momento da prova.

40

3) Equipamentos de proteção individual e procedimentos de segurança
no trabalho.

30

TOTAL

100

A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída
proporcionalmente ao desempenho do candidato em cada item.
O/a candidato/a que obtiver nota inferior a 50 (cinquenta) pontos será eliminado/a do
concurso.
Sede do SAAE do Município de Nova Fátima – Estado do Paraná, em 16 de setembro de 2016.

Nilson Xavier
Prefeito do Município de Nova Fátima

