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MUNICÍPIO DE BARRA VELHA  

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 
 

Faço pública para conhecimento dos interessados, após a verificação de regularidade pela Comissão de 
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público e a empresa responsável pela organização e coordenação do 
Concurso Público, CONSULPLAN, a convocação para as provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, 
conforme normatizado pelo subitem 5.7 do Edital nº. 01/2012, para os cargos de “Auxiliar de Serviços Gerais, 
Borracheiro, Calceteiro, Carpinteiro, Coveiro, Eletricista, Equipe Setorial Técnica – Motorista de Ônibus, Equipe Setorial 
Técnica Administrativa – Carpinteiro, Equipe Setorial Técnica Administrativa – Cozinheira, Equipe Setorial Técnica 
Administrativa – Eletricista, Equipe Setorial Técnica Administrativa – Pedreiro, Jardineiro, Mecânico de Automóvel, 
Mecânico de Máquina Pesada, Motorista de Ambulância, Motorista I – Automóvel, Motorista II – Caminhão, Operador de 
Máquina I – Trator de Pneu, Operador de Máquina II – Pesadas, Padeiro/Confeiteiro, Pedreiro, Roçador e Soldador”. 

 
 

1. DA PROVA PRÁTICA 
 
1.1 Somente se submeterão à prova prática os candidatos aos cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais, Borracheiro, 
Calceteiro, Carpinteiro, Coveiro, Eletricista, Equipe Setorial Técnica – Motorista de Ônibus, Equipe Setorial Técnica 
Administrativa – Carpinteiro, Equipe Setorial Técnica Administrativa – Cozinheira, Equipe Setorial Técnica Administrativa 
– Eletricista, Equipe Setorial Técnica Administrativa – Pedreiro, Jardineiro, Mecânico de Automóvel, Mecânico de 
Máquina Pesada, Motorista de Ambulância, Motorista I – Automóvel, Motorista II – Caminhão, Operador de Máquina I – 
Trator de Pneu, Operador de Máquina II – Pesadas, Padeiro/Confeiteiro, Pedreiro, Roçador e Soldador, dentro do 
quantitativo de até 4 (quatro) vezes o número de vagas ofertadas para cada cargo, que obtiverem aprovação, ou seja, 
pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), nas provas escritas objetivas de múltipla escolha.  
 
1.2 A prova prática tem caráter eliminatório e classificatório, totalizando 30 (trinta) pontos, sendo considerados 
aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento 
nas referidas provas. 
 
 

2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 

2.1 Ficam convocados para a prova prática os candidatos a seguir relacionados:  
 
 
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais   
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221000778 Adriana Erondina Francisco 

16 de junho 
de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

07h00min. 
 
 
 
 
 
 

221002804 Carla Cristina De Souza Klaumann 

221001295 Esmeralda Ferreira Da Silva 

221004575 Getulio Cezar Vargas Da Cruz 

221003386 Ieda De Oliveira Jesus 

221003922 Jenifer Fabiane Marques Vargas Da Silva 

221001502 Leonida Silveira 

221004128 Maria Isolete Tavares 

221000814 Marines Dias 

221003321 Odete Maria Cipriano 

221001468 Ozana De Fatima Reichardt Rocha 

221001309 Santina Amara Branco 

221001203 Tatiane Morgana Dos Santos 

221004357 Teresinha Salete Mientkewicz 
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CARGO: Calceteiro  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221000816 Dejamilson Cesar Da Rocha 
16 de junho 

de 2012. 

 
08h30min. 

 

221004684 Marcelo Vaz Da Silva 

221001469 Sidnei Girolometto 
 
CARGO: Coveiro  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221004146 Jacqueline Dutra Dos Santos 16 de junho 
de 2012. 

 
09h30min. 221001225 Olívio Bordin 

 
 
CARGO: Eletricista  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221004018 Jean Carlos Leal Padilha 
16 de junho 

de 2012. 

 
10h30min. 

 
221003529 Márcio Fernando Habermann 

221001460 Villandir Leal Padilha Filho 
 
 
CARGO: Equipe Setorial – Motorista de Ônibus  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221004225 Alex André De Souza Alexandre 

16 de junho 
de 2012. 

 
 
 
 

07h00min.  
 
 
 
 

221002753 Éder Amâncio Lanzzarin 

221002957 Felipe Arthur Weiser 

221002063 Fernando José Dos Santos 

221002120 Jorge Luiz Leitoles 

221003168 Maurício Maiochi 

221001376 Peterson Xavier Voigtlander 

221001622 Roberto Da Siva 

221002964 Rudinei Penkal 
 
 
CARGO: Equipe Setorial – Cozinheiro  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221002722 Cleia Maria De Aguiar Junkes 

16 de junho 
de 2012. 

 
 

08h00min. 
 
 

221003280 Marcia Lamonatto Battesini 

221000231 Maria Aparecida De Borba Samulewski 

221000490 Pabliny De Campos 

221001819 Salviana Reis 
 
 
 
CARGO: Equipe Setorial – Eletricista  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221002938 Leandro Alves 16 de junho 
de 2012. 

10h30min. 
 221000822 Jose Arnoli Bernardes 
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CARGO: Mecânico de Automóvel   
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221001058 Joao Luiz Da Silva 

16 de junho 
de 2012. 

  
14h00min. 

  
  

221002399 José Augusto Pereira 

221004142 Marcio Chimite De Sousa 

221003990 Vanderlei Pereira 
 
 
CARGO: Mecânico de Máquina Pesada  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221000907 Arnildo Hermes 

16 de junho 
de 2012. 

 
15h30min.  

 
 

221002862 Charles Muller 

221005553 Ciro De Oliveira 

221000939 Juliano De Moraes 
 
CARGO: Motorista de Ambulância 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221005297 Alaor Claudino Dos Santos 

16 de junho 
de 2012. 

 
 
 
 
 

12h30min.  
 
 
 
 
 
 

221003223 Cleiton Monn 

221004807 Elvis Damasceno De Carvalho 

221004821 Heliton Jose Nogacz 

221005216 Ivo Francisco Alves De Oliveira 

221001243 Joao Carlos Degang 

221004425 Josué Dorval Vieira 

221004733 Junior Dos Santos Vera 

221002288 Marcelo Correa Martins 

221005272 Peterson Santos De Jesus 

221003753 Rafael De Quadros Moretto 

221001498 Silvio Colaço 
 
 
CARGO: Motorista I – Automóvel  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221001263 Ademir William Persuhn Marowski 

16 de junho 
de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14h30min.  
 
 
 
 
 
 
 
 

221000062 Bruno Rafael Klug 

221001395 Edson Maximino Bukowski 

221005027 Fabiano Diego Vidal 

221004978 Felipe José Rabuske 

221002559 Fernando Vargas Superti 

221005255 Gil Henrique Drehmer Pinheiro 

221005406 Gilvan Carlos De Borba 

221001173 Giovani Athayde 

221003535 Helinton Bento Da Silva 

221003105 Hugo Cesar De Souza 

221003104 Jefferson Manoel De Freitas 

221003487 João Henrique Rosa 

221000873 Jose Cardoso Da Silva 
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221001732 Jose Lucas Reinert Gonçalves  
 221003445 Mari Neusa Da Silva Steinhoff 

221003533 Mike Martins 

221002725 Osni Pereira Junior 

221003923 Valdinei Alves Vieira 
 
 
CARGO: Motorista II – Caminhão  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221003952 Eliseu Boeira Da Silva 

16 de junho 
de 2012. 

 
 

09h00min.  
 
 
 

221000133 Francisco Irineu Boçon 

221004156 Mozart Moacir Ferraz 

221002068 Rafael Jefersom Milhós Da Silva 

221000123 Rogério Ferreira 

221005545 Valdir Cândido Dos Santos 
 
 
 
CARGO: Operador de Máquina II – Pesadas 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221003123 Gerson Pascoal Da Conçeiçao 
16 de junho 

de 2012. 

 
12h30min.  

 
221001974 Jonas Zeferino 

221005477 Leandro Gustavo Serafim 
 
 
CARGO: Padeiro/Confeiteiro   
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221004392 Gladyslene Fatima Ferreira Bispo 
16 de junho 

de 2012. 
10h00min. 

 
 
CARGO: Roçador   
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221001283 Janio Claudio Ayroso 
16 de junho 

de 2012. 
07h00min. 

 
 
CARGO: Soldador   
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

221002019 André Luiz Lazzaretti 

16 de junho 
de 2012. 

16h30min.  
221002672 Marcos Jose Wachholz 

221004116 Jean Carlo De Souza Buzzi 

221005321 Eduardo Smaylyn Beduschi De Jesus 
 
 
 
 
* Observação: Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Coveiro, Eletricista, Equipe Setorial Técnica – 
Motorista de Ônibus, Equipe Setorial Técnica Administrativa – Cozinheira, Equipe Setorial Técnica Administrativa – 
Eletricista, Motorista de Ambulância, Motorista I – Automóvel, Motorista II – Caminhão, Operador de Máquina II – Pesadas, 
Padeiro/Confeiteiro, Roçador e Soldador previstos para realização das provas práticas, o número de aprovados constatado 
foi menor que o quantitativo acima previsto de convocação para esta etapa. 
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2.2 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum 
pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 (zero) ao candidato ausente 
ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
 

3. DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 
Os locais de realização das provas práticas para cada cargo serão divulgados através de comunicado no site da 
Consulplan (www.consulplan.net) até a data de 13 de junho de 2012. 
 
 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 
 
4.1 Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais de acordo com as determinações do examinador, 
constará da execução das seguintes tarefas: limpeza de prédio público, com faxina de salas, corredores e outras 
dependências, entre outras atividades correlatas ao cargo. 
 
4.2 Para os candidatos ao cargo de Calceteiro de acordo com as determinações do examinador constará da 
pavimentação de solos de estradas, ruas e obras similares e colocação de guias e sarjetas para facilitar o sistema viário 
e o escoamento de águas pluviais. 
 
4.3 Para os candidatos ao cargo de Coveiro de acordo com as determinações do examinador, constará de abertura de 
sepulturas com instrumentos e técnicas adequadas a fim de evitar danos às mesmas; preparo de argamassa e 
fechamento de túmulos utilizando tijolos; limpeza e conservação de túmulos, de acordo com o caso apresentado pelo 
examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado, entre outras atividades correlatas ao cargo. 
 
4.4 Para os candidatos ao cargo de Eletricista de acordo com as determinações do examinador, constará da instalação 
de circuitos elétricos, de componentes elétricos e manutenção de bombas e motores, de acordo com o caso apresentado 
pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado, entre outras atividades correlatas ao cargo. 
 
4.5 Para os candidatos ao cargo de Equipe Setorial – Motorista de Ônibus de acordo com as determinações do 
examinador, constará da execução das seguintes tarefas: condução de veículos de passageiros, em vias públicas da 
cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, entre outras atividades correlatas ao 
cargo. 
 
4.6 Para os candidatos ao cargo de Equipe Setorial – Cozinheiro de acordo com as determinações do examinador, 
constará da confecção e preparo de uma cardápio, limpeza e organização da cozinha, utilizando ferramental de cozinha 
industrial disponibilizado, bem como outras atividades correlatas. 
 
4.7 Para os candidatos ao cargo de Equipe Setorial – Eletricista de acordo com as determinações do examinador, 
constará da instalação de circuitos elétricos, de componentes elétricos e manutenção de bombas e motores, de acordo 
com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado, entre outras atividades 
correlatas ao cargo. 
 
4.8 Para os candidatos ao cargo de Mecânico de Automóvel de acordo com as determinações do examinador, constará 
da execução de tarefas mecânicas em automóveis, tais como: montar e desmontar motores, caixas de marchas, 
diferenciais, suspensões, comandos e sistemas hidráulicos afins; serviços gerais de freios, tais como troca de lonas e 
reparos; serviços gerais; serviços gerais de caixas de marchas e embreagens; operar aparelhos de solda elétrica e de 
oxigênio inclusive manuseio do bico de corte, de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, entre 
outras atividades correlatas ao cargo. 
 
4.9 Para os candidatos ao cargo de Mecânico de Máquina Pesada de acordo com as determinações do examinador, 
constará da execução de tarefas mecânicas em caminhões, tratores agrícolas, retroescavadeiras e motoniveladoras, tais 
como: montar e desmontar motores, caixas de marchas, diferenciais, suspensões, comandos e sistemas hidráulicos 
afins; abitrol; torque de retroescavadeiras; serviços gerais de freios, tais como troca de lonas e reparos; serviços gerais; 
serviços gerais de caixas de marchas e embreagens; operar aparelhos de solda elétrica e de oxigênio inclusive 
manuseio do bico de corte, de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, entre outras atividades 
correlatas ao cargo. 
 
4.10 Para os candidatos ao cargo de Motorista de Ambulância de acordo com as determinações do examinador, 
constará da execução das seguintes tarefas: condução de veículos de carga e de passageiros, respectivamente, em vias 
públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, entre outras atividades 
correlatas ao cargo. 
 
4.11 Para os candidatos ao cargo de Motorista I - Automóvel de acordo com as determinações do examinador, 
constará da execução das seguintes tarefas: condução de veículos de carga e de passageiros, respectivamente, em vias 
públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, entre outras atividades 
correlatas ao cargo. 
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4.12 Para os candidatos ao cargo de Motorista II - Caminhão de acordo com as determinações do examinador, 
constará da execução das seguintes tarefas: condução de veículos de carga e de passageiros, respectivamente, em vias 
públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, entre outras atividades 
correlatas ao cargo. 
 
4.13 Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquina II – Pesadas de acordo com as determinações do 
examinador, constará da execução das seguintes tarefas: operação de equipamentos pesados, como: motoniveladora, 
pá carregadeira e retroescavadeira, visando a execução de serviços de terraplanagem para abertura, alargamento e 
pavimentação de estradas, carregamento de caminhões e abertura de valas, entre outras atividades correlatas ao cargo.  
 
4.14 Para os candidatos ao cargo de Padeiro/Confeiteiro de acordo com as determinações do examinador, constará da 
produção de alimentos, pães, massas, biscoitos, e demais produtos de panificação, bem como da avaliação do asseio e 
a higiene indispensável a este profissional, além do exercício das atividades em observância às normas de segurança, 
prevenindo acidentes, entre outras atividades correlatas ao cargo. 
 
4.15 Para os candidatos ao cargo de Roçador de acordo com as determinações do examinador, constará de serviços de 
roçagem de mato e gramíneas, com a utilização de ferramentas básicas manuais, ferramentas elétricas e/ou mecânicas, 
em terrenos urbanos, praças, parques e vias públicas, de acordo com as determinações do examinador técnico da área, 
com o uso de maçarico ou máquina de solda elétrica, entre outras atividades correlatas ao cargo. 
 

4.16 Para os candidatos ao cargo de Soldador de acordo com as determinações do examinador, constará de um estudo 
técnico e prático para a execução de trabalhos de soldagem, envolvendo cortar, chapear e aquecer partes de 
equipamentos, peças ou objetos metálicos, recuperar peças gastas com enchimento de solda, de acordo com as 
determinações do examinador técnico da área, com o uso de maçarico ou máquina de solda elétrica, entre outras 
atividades correlatas ao cargo 
 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 (trinta) 
minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição e documento de identidade; caso 
contrário, não poderão efetuar a referida prova. 
 
5.2 Os candidatos ao cargo de Equipe Setorial – Motorista de Ônibus, Motorista de Ambulância, Motorista I- 
Automóvel, Motorista II – Caminhão, Operador de Máquina II – Pesadas deverão exibir ao examinador responsável 
pelo exame de direção sua carteira nacional de habilitação original na categoria exigida no item 1 deste Edital e 
entregar-lhe uma fotocópia da mesma. Poderão também, apresentar o comprovante autenticado de aprovação em 
exame de alteração de categoria junto ao DETRAN e, quando da posse, deverão apresentar cópia autenticada do 
referido documento. 
 
5.3 Quando da realização das provas práticas, no caso  de testes que envolvam a operação de máquinas e 
equipamentos que possam oferecer ameaça à integridade física dos candidatos concorrentes, da equipe examinadora 
ou de quaisquer presentes, o examinador técnico responsável poderá eliminar sumariamente o candidato quando este 
declarar não ter conhecimento a respeito da utilização do respectivo equipamento/máquina ou caso esteja agindo de 
forma manifestamente imprudente ou imperita.   
 
5.4 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como 
alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, 
cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou 
orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento 
previamente efetuado pelo CONSULPLAN (turno matutino ou vespertino), o qual será realizado de forma aleatória. 
 
5.5 O Resultado Preliminar da Prova Prática será publicado no site http://www.consulplan.net. 
 
5.5.1 Caberá recurso do Resultado da Prova Preliminar Prática, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionada no subitem anterior. 
 
5.6 Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital nº. 01/2012, que normatiza o Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de Barra Velha/SC. 
 
5.7 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação 
vigente serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público constituída para este fim, assessorados pela 
Consulplan. 

 

5.8 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Barra Velha (SC), 12 de junho de 2012. 
 

CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO 

PREFEITO 


