Edital 002/2015

Convocação para a prova prática
1. A COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público da Câmara de
Vereadores de Balneário Camboriú- Edital nº 2 /2015, nos termos do
item 9.1 do Edital do Concurso Público, convoca os candidatos ao
cargo de Oficial de Manutenção Predial, para a segunda etapa do
Concurso Público: Prova prática de caráter eliminatório e
classificatório.

2. CANDIDATOS CONVOCADOS

ANGELO ANTONIO SEBATIAO
DERLI ALVES DE LIMA
GERALDO SERGIO CEMIN
JONAS STOLL
3. A Prova Prática será realizada no dia 26 de janeiro de 2016, no local e
horário abaixo informado:

4. Local

Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú
Avenida das Flores, 675.
Bairro dos Estados
88339-130 - Balneário Camboriú – SC
5. Horário

Abertura do acesso ao local da prova: 8h30 min.
Encerramento do acesso aos candidatos: 9h

A partir das 9h não mais será permitida a entrada de candidatos, sob
qualquer alegação.

6. Condições para ingresso dos candidatos no local de prova:
a) Portar documento de identificação;
b) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das
tarefas da prova prática.

7. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas

pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e
pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens
fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de
reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por
lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e carteira
nacional de habilitação, com foto.

8. A Prova Prática consistirá na demonstração dos conhecimentos e

habilidades dos candidatos através da execução de uma ou mais
tarefas relacionadas às funções correspondentes ao cargo.
a) Realizar tarefa de manutenção em instalação elétrica;
b) Realizar instalação e ou conserto de encanamentos, em
aparelhos sanitários, caixas de descargas, incluindo canalizações,
válvulas e registros.
c) Realizar reparo de canalizações, reservatórios e chaves de boia.
d) Limpar ou desentupir calhas, fossas, condutores de águas
pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias
em geral.
e) Fixar quadro ou papeleira ou saboneteira ou espelho.

9. Durante a realização da Prova Prática serão avaliados:
a)
b)
c)
d)
e)

Postura corporal durante execução da tarefa;
Correto manuseio das ferramentas, materiais, meios, etc.;
Disciplina, persistência e capacidade de concentração;
Qualidade da execução da tarefa;
Demonstração pelo candidato de que conhece as atividades do
cargo que se inscreveu.

São válidas, quando aplicáveis, as determinações do Edital nº 002/2015.

Balneário Camboriú, 21 de dezembro de 2015.

