
 

1 

 
Municípo de Cantagalo 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 

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 relativas à 2ª etapa, de caráter eliminatório 
e classificatório, conforme normatizado pelo item 5.4 do Edital nº. 001/2013, para os cargos de Borracheiro, Carpinteiro, 
Coveiro, Eletricista, Gari, Mecânico, Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro e Trabalhador Braçal 

 
1. DA PROVA PRÁTICA 

 
1.1 Somente se submeterão à prova prática os candidatos, que obtiveram aprovação na 1ª etapa (prova escrita objetiva 
de múltipla escolha), ou seja, pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) na referida prova, e que estejam 
classificados dentro do quantitativo abaixo:  
 

CARGO NÚMERO DE CONVOCADOS 

Borracheiro 5 (cinco) 

Carpinteiro 5 (cinco) 

Coveiro 5 (cinco) 

Eletricista 5 (cinco) 

Gari 5 (cinco) 

Mecânico 5 (cinco) 

Merendeira 5 (cinco) 

Motorista 10 (dez) 

Operador de Máquinas 5 (cinco) 

Pedreiro 5 (cinco) 

Trabalhador Braçal 5 (cinco) 

 
1.1.1 No caso de empate na listagem de aprovados na prova escrita, será realizado preliminarmente o desempate 
conforme previsto no subitem 7.3 do edital de abertura de inscrições.  
 
1.2 A prova prática tem caráter eliminatório e classificatório, totalizando 40 (quarenta) pontos, sendo considerados 
aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento 
dos pontos nas referidas provas.  
 

2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 

2.1 Ficam convocados para a prova prática os candidatos a seguir relacionados:  
 
CARGO: Carpinteiro 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366006267 Antonio Neves De Souza 19/01/2014 08h30min 

 
CARGO: Coveiro 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366010517 Abigail Afonso De Amorim 19/01/2014 10h00min 

366009653 Célio Da Rocha Ferreira Pinto 19/01/2014 10h00min 

366005113 Jose Wagner Linhares Mathias 19/01/2014 10h00min 

366007784 Lucio Mauro Mendes Da Silva 19/01/2014 10h00min 

366006459 Rodrigo Gomes Rodrigues 19/01/2014 10h00min 

 
CARGO: Eletricista 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366007736 Guttemberg Lima De Abreu 19/01/2014 08h00min 

366004261 Marcelo Prazeres De Araujo 19/01/2014 08h00min 
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CARGO: Gari 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366001458 Amanda Aparecida Ribeiro Vieira 19/01/2014 09h00min 

366001086 Antônio Carlos Vilela Da Silva 19/01/2014 09h00min 

366007531 Damiao Oliveira De Carvalho 19/01/2014 09h00min 

366010615 Isabella Machado De Araujo 19/01/2014 09h00min 

366008876 Joaquim Henrique Badega Teixeira 19/01/2014 09h00min 

 
CARGO: Mecânico 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366002239 Alexandre Magno Ferreira 19/01/2014 10h00min 

366008683 Antonio Martins Dos Santos Junior 19/01/2014 10h00min 

366009739 Rodrigo Rodrigues Da Silva 19/01/2014 10h00min 

 
CARGO: Merendeira 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366007403 Carmem Ligia Parreira Pinto 19/01/2014 09h00min 

366009129 Denise Pereira Quirino 19/01/2014 09h00min 

366008458 Elaine Andrade Batista 19/01/2014 09h00min 

366008572 Priscilla Maia Lemos De Oliveira 19/01/2014 09h00min 

366000332 Thamar De Souza Fonseca 19/01/2014 09h00min 

 
CARGO: Motorista 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366000996 Allex Costa Affonso 19/01/2014 08h00min 

366006278 Claudio Emmanuel Baptista Minhões 19/01/2014 08h00min 

366003747 Douglas Botelho Martins 19/01/2014 08h00min 

366008712 Evaldo Pereira Rozalino 19/01/2014 08h00min 

366006248 Gleidesom Matos Da Silva 19/01/2014 08h00min 

366006435 João Carlos Abreu Junior 19/01/2014 08h00min 

366004621 Marcello Pontes Stellet 19/01/2014 08h00min 

366004558 Marciano Da Silva Rego 19/01/2014 08h00min 

366005957 Ramon Barros Moreira Botelho 19/01/2014 08h00min 

366002681 Thiago Da Silva Ribeiro 19/01/2014 08h00min 

366007413 Walmick Souza De Paula 19/01/2014 08h00min 

 
CARGO: Operador de Máquinas 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366011361 Bruno Montechiare Albertino 19/01/2014 11h00min 

366000562 Crenio Junior Coimbra Gomes 19/01/2014 11h00min 

366008518 Fellipe Lucas Do Canto Guarilha 19/01/2014 11h00min 

366007571 Manoel Vieira Da Silva Filho 19/01/2014 11h00min 

366009498 Valdenir Barbosa Lima 19/01/2014 11h00min 

 
CARGO: Pedreiro 
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366009691 Adilio De Souza Aguilar 19/01/2014 08h00min 

366011297 Alvaristo Da Silva Linhares 19/01/2014 08h00min 

366006816 Charles Dos Santos Costantino 19/01/2014 08h00min 

366006353 José Max Santos De Souza 19/01/2014 08h00min 

366004747 Leonardo Reis Silva 19/01/2014 08h00min 

 
CARGO: Trabalhador Braçal  
 

Inscrição  Candidato  Data  Horário  

366003037 Cassio Da Silva Alves 19/01/2014 09h00min 

366005482 Ewerton Carvalho Maciel 19/01/2014 09h00min 
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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 
 

Cargos: Carpinteiro, Coveiro, Gari, Mecânico, Pedreiro e Trabalhador Braçal.  
Local: Secretaria Municipal de Viação e Transportes 
Endereço: Avenida Djalma Beda Coube, s/nº Bairro do Triângulo – Cantagalo/RJ. 
Ponto de Referência: Ao lado do CIEP 
 
Cargo: Eletricista e Merendeira 
Local: Escola Municipal Dacyr José Ribeiro 
Endereço: Rua Azer Ribeiro, s/nº,  Bairro São José Cantagalo-RJ. 
Ponto de Referência: Estádio Municipal Helênio Jucá 
 
Cargos: Motorista e Operador de Máquinas 
Endereço: Avenida Jornalista José Naegele, Bairro Cantelmo – Cantagalo-RJ. 
Ponto de Referência: Após o cemitério de Cantagalo. Em frente ao Colégio Municipal Alberto Augusto Thomaz. 
 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 

 
4.1 Para os candidatos ao cargo de Carpinteiro a prova prática constará da execução de tarefas como: preparar e 
assentar assoalhos e madeiramentos para paredes, tetos e telhados e/ou montar esquadrias, preparar portas e janelas, 
realizar reparos em objetos de madeira e montagem de peças de madeira, entre outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
4.2 Para os candidatos ao cargo de Coveiro a prova prática constará da execução de tarefas como: preparar sepulturas 
de alvenaria e “levantar” carreira de tijolos em dimensões a serem informadas pelo examinador no ato da prova; executar 
tarefas atinentes à exumação de corpos, carregar em carriola materiais e lajes de cerca de 40 kg (quarenta 
quilogramas), entre outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
4.3 Para os candidatos ao cargo de Eletricista a prova prática constará da execução de tarefas como: instalação e/ou 
reparação de circuitos elétricos, de componentes elétricos e/ou de montar instalações de baixa e/ou alta tensão, bem 
como outras tarefas correlatas ao cargo. 
  
4.4 Para os candidatos ao cargo de Gari a prova prática constará da execução de tarefas como: limpeza e recolhimento 
de lixo em logradouros públicos, manuseio de carrinho de coleta, vassoura e pá, bem como outras tarefas correlatas ao 
cargo.  
 
4.5 Para os candidatos ao cargo de Mecânico a prova prática constará da execução de tarefas como: revisar, ajustar, 
desmontar e montar motores; reparar, consertar e reformar sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar 
comprimido hidráulico, de refrigeração e outros, bem como outras tarefas correlatas ao cargo.  
 
4.6 Para os candidatos ao cargo de Merendeira a prova prática constará da execução de tarefas como: confecção e de 
um cardápio, limpeza e organização da cozinha, utilização de ferramentas de cozinha industrial disponibilizado, bem 
como outras tarefas correlatas ao cargo.  
 
4.7 Para os candidatos ao cargo de Motorista a prova prática constará da execução de tarefas como: condução de 
veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma 
profissional a postura do condutor candidato, bem como outras tarefas correlatas ao cargo. Os critérios de avaliação 
serão cobrados conforme a Resolução nº. 168/2004 do CONTRAN.  
 
4.8 Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas a prova prática constará da execução de tarefas como: 
operar e conduzir máquinas e equipamentos, manobrando, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 
direção, para posicioná-la conforme especificações do examinador no ato da prova, como por em prática as medidas de 
segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes, bem como 
outras tarefas correlatas ao cargo.  
 
4.9 Para os candidatos ao cargo de Pedreiro a prova prática constará da execução de tarefas como: construção de uma 
parede em canto, definindo a medida do esquadro, utilização de tijolos de forma dobrada e amarrada, bem como o 
levantamento da diferença de nível entre dois pontos à determinar no local proposto, com a utilização de nível de 
mangueira, bem como outras tarefas correlatas ao cargo.  
 
4.10 Para os candidatos ao cargo de Trabalhador Braçal a prova prática constará da execução de tarefas como: roçar, 
capinar e limpar materiais e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros, carregar e descarregar caminhões com 
materiais e volumes em geral, bem como outras tarefas correlatas ao cargo. 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 Os candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquinas, deverão exibir ao examinador responsável pelo 
exame de direção sua carteira nacional de habilitação original 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.  
 
5.2 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. 
 
5.3 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. 
 
5.4 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 pela Consulplan (turno matutino ou vespertino), o qual será realizado de forma aleatória. 
 
5.5 Os resultados da prova prática, para os classificados nesta fase, serão divulgados no site www.consulplan.net, não 
sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail. 
 
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. 001/2013, que normatiza o Concurso 
Público do Município de Cantagalo/RJ. 
 
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. 
 
 
Cantagalo (RJ), 09 de janeiro de 2014. 
 

 

SAULO DOMINGUES GOUVEIA 
Prefeito Municipal 

 


