
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

                              EDITAL DE CONCURSOS N.° 11/2011

CONVOCA PARA AS PROVAS PRÁTICAS DOS CONCURSOS 
C.21/11- AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM INFORMÁTICA E 
C.22/11 – MECÂNICO,
DIVULGA A DATA,  O HORÁRIO E OS LOCAIS  DE REALIZAÇÃO  DESTAS 
PROVAS, OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  E DÁ OUTRAS INFORMAÇÕES

O Prefeito Municipal de Quaraí em Exercício, no uso de suas atribuições e, de acordo 
com  o  previsto  no  item  7  do  Edital  de  Concursos  Nº  001/2011,  convoca os 
candidatos relacionados neste Edital, aprovados nas provas objetivas, para prestar 
a Prova Prática de seu referido cargo, conforme segue.
1. INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS:
1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos de documento 
de identidade que esteja em boas condições  para fins de identificação.
1.2. Após a identificação os candidatos somente poderão se ausentar do local da 
prova se acompanhados de fiscal.
1.3. Não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante 
a realização da prova.
1.4. Não  será  permitido  o  uso  de  celular  ou  de  qualquer  outro  meio  de 
comunicação. Os celulares deverão ser desligados e, quando solicitado, serem 
colocados no saco plástico específico para este fim.
1.5.  No desenvolvimento da Prova Prática , cada candidato será avaliado, pela 
Banca Examinadora,  através  de itens  constantes  em uma Ficha  de Avaliação 
elaborada para esta finalidade.
1.6. A Prova Prática constará de 20 (vinte) pontos. Para ser considerado APTO, 
o  candidato  deverá  obter,  no  mínimo,  10  dez)  pontos  na  soma  dos  itens 
avaliados. Será eliminado do Concurso o candidato que não atingir os 10 (dez) 
pontos, sendo considerado NÃO APTO.
1.7. Ao concluir sua prova o candidato deverá aguardar que a Banca Avaliadora o 
libere  e,  então,  retirar-se  imediatamente  do  local  de  aplicação  da  prova, 
acompanhado de um fiscal, sem comunicar-se com os demais candidatos.
1.8. Em nenhuma hipótese  haverá  segunda  chamada,  seja  qual  for  o  motivo 
alegado.  O  candidato  não  poderá  alegar  qualquer  desconhecimento  sobre  a 
realização  da  prova  como  justificativa  de  sua  ausência  ou  atraso.  O  não 
comparecimento à prova no horário determinado neste Edital, por qualquer que 
seja o motivo, caracterizará desistência e resultará na eliminação do Concurso. 
1.9. Não será aplicada prova fora do local, dia e horário designados neste Edital.



1.10.  Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, 
etc.)  que  impossibilitem  o  candidato  de  submeter-se  aos  testes,  ou  de  neles 
prosseguir,  ou  que  lhe  diminuam  a  capacidade  físico-orgânica,  não  serão 
considerados para fins de tratamento diferenciado ou repetir a prova e nem lhe 
conferem o direito de realizar a prova em outra oportunidade.
1.11. A lista de divulgação dos resultados da Prova Prática indicará apenas se o 
candidato foi  considerado APTO ou NÃO APTO. Portanto,  a  classificação dos 
candidatos aprovados permanecerá a obtida nas provas objetivas, com a exclusão 
dos candidatos eliminados na Prova Prática. 
1.12. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelas  Comissões  de  Concursos  da 
Prefeitura e da FDRH.

2. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA O CONCURSO C. 21/11  – AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA
2.1. Data e local da Prova
Data: 04 de setembro de 2011
Local:  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Gaudêncio  Conceição,  Rua 
General Canabarro, nº 487, Centro, Quaraí/RS

2.2. Candidatos convocados e horário:
2.2.1.  Os candidatos a seguir  relacionados deverão apresentar-se no local  da 
prova, para fins de identificação, às 7h. A prova iniciará às 7h30min.
Inscrição Nome do candidato

138    ANDERSON RAFAEL LEMES BENTIM
509            ANDRÉ MELLO MAZZINI
343            CÁSSIUS MORAIS DAMIN
690            EMERSON SOARES CORREA
997            EWERTON CORREA LEGUICA
259            FÁBIO MACHADO DE MENEZES
262            IGOR BITTENCOURT DE ARAUJO
1000            LAURA GISELE SILVA ESTEVAN

2.2.2. Os candidatos a seguir  relacionados deverão apresentar-se no local  da 
prova, para fins de identificação, às 8h30min. A prova iniciará às 10h30min.
Inscrição Nome do candidato

039        MÁRCIO ADRIANO DE LIMA RIOS
698        NELSON HODINEI LISENFELD LOPES
556        PAULO ROBERTO DA SILVA FERNANDES
881        RAFAEL SASSI DE OLIVEIRA
107        RODRIGO DOMINGUES DA SILVA
745        SAMUEL CHAVES DE SOUZA
631       UNCALTUME MOHAMMD MUSTAFA RAMAHI

2.2.3.    Instruções para a realização da Prova Prática:
2.2.3.1. Cada candidato terá um computador para realizar as atividades de modo 
individual.
2.2.3.2. A  prova  prática  será  composta  de  6  (seis)   testes  que  devem  ser 
realizados em sequência.
2.2.3.3. Será dado um tempo máximo de 2h30min (duas horas e trinta minutos) 
para cada candidato realizar a sua prova. Caso o candidato não tenha concluído a 



prova no tempo máximo estabelecido, sua pontuação será igual à soma de pontos 
obtidos até o limite desse tempo.
2.2.3.4. Nenhum  candidato  poderá  se  retirar  do  local  da  prova  antes  de 
transcorrida uma hora de início da mesma.

2.3. Critérios de Avaliação:
2.3.1. A Prova Prática será constituída de 06 (seis) testes e será avaliada com 
base nos seguintes itens: 

TESTE PONTUAÇÃO ATIVIDADE
1 3,0 Conexão dos periféricos
2 3,0 Abrindo a sessão no LINUX
3 4,0 Configuração do LINUX
4 4,0 Uso do Writer (editor de texto do OPEN OFFICE)
5 4,0 Uso da impressora na rede local
6 2,0 Fechando a sessão no LINUX

3. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA O CONCURSO C. 22/11   – MECÂNICO
3.1. Data e local da Prova
Data: 04 de setembro de 2011
Local:  Secretaria  Municipal  da  Agricultura,  na  Avenida  Oscar  Lucho,  nº  550, 
Bairro José Carlos Soriano, Quaraí/RS

3.2. Candidatos convocados e horário:
Os candidatos a seguir relacionados deverão apresentar-se no local da prova, 
para fins de identificação, às 7h. A prova iniciará às 7h30min.
Inscrição Nome do candidato

652 EDERSON VALDECIR BITENCOURT SOARES
281 GABRIEL MAGALHAES MIRAILH
305 GILMAR GONÇALVES CAURIO
821 MELQUISEDEQUE NUNES TAMARA
199 RICARDO SILVA BITENCOURT

3.3.   Instrução para a realização da Prova Prática:
3.3.1.  Os candidatos realizarão a prova individualmente,  obedecendo a ordem 
alfabética de seus nomes.
3.3.2. O candidato ficará aguardando em sala especial  até que chegue a sua vez 
de realizar a prova.
3.3.3. A Prova Prática será composta de 2 (dois)  testes aplicados da seguinte 
forma:
a) Um dos testes é obrigatório para todos os candidatos, sendo de escolha da 
Banca Avaliadora;
b) O outro  teste  será sorteado pelo  candidato,  entre  os  dois  elaborados pela 
Banca Avaliadora.
3.3.4. Será dado o tempo máximo de 1h (uma hora) para  cada candidato realizar 
a sua prova. Caso o candidato não tenha concluído a prova no tempo máximo 
estabelecido,  sua pontuação será igual  à  soma de pontos obtidos até o limite 
desse tempo.



3.4.    Critérios de avaliação:
A Prova Prática será constituída de 02 (dois) testes e será avaliada com base nos 
seguintes conhecimentos: desmontagem/montagem de equipamentos de motores 
e  soldagem de peças, limpeza de peças, desempenho na condução da tarefa, 
escolha correta do material a ser utilizado em cada um dos testes, uso adequado 
dos EPI’s, qualidade e finalização da tarefa.

TESTE PONTUAÇÃO ATIVIDADE
1º (obrigatório para 
todos candidatos)

10 Soldagem de peça fraturada

2º (sorteado pelos 
candidatos)

10 Montagem/desmontagem de bomba 
hidráulica ou

montagem de tampa de válvula de motor 
de gasolina

4. OUTRAS INFORMAÇÕES 
4.1. Caso  o  candidato  queira  desistir  de  realizar  a  Prova  Prática,  após  haver 
assinado a Lista de Presenças, este fato deverá ser lavrado em ata e o candidato  
deverá assiná-la.

          Quaraí, 24 de agosto de 2011.

Helton Evandro Oliveira de Lima,                João Érico Silva da Luz Junior,
   Secretário da Administração.                         Prefeito Municipal em Exercício.
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