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EDITAL Nº 031/2018 – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 
 
O MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA/RS, pessoa jurídica de direito público, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Helton Holz Barreto, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público regido 
pelo Edital nº 017/2018, de 15 de agosto de 2018, torna público o presente Edital, nos termos abaixo, e 
comunica o que segue: 
 
1. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA  
1.1. Convocam-se os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital, para a realização da Prova 
Prática.  
1.2. Os candidatos deverão seguir rigorosamente as regras do Capítulo IX e Anexo III do Edital nº 017/2018, 
de 15 de agosto de 2018.  
1.2.1. DATA: 16 de dezembro de 2018 (domingo).  
 
1.3. DA PROVA PRÁTICA DE MECÂNICO 
- Horário: 13 (treze) horas. 
- Local: Sede da Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, na Rua Davi Canabarro, nº 120, Centro, 
General Câmara – RS. 
a) A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão tarefa 
de identificar um problema mecânico em veículo automotor, sendo composta das seguintes atividades: 
1º Identificar nominalmente as ferramentas/instrumentos a serem utilizados na prova prática;  
2º Escolher e utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para a tarefa;  
3º Selecionar as ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos para a tarefa;  
4º Identificação e reparo do problema mecânico; 
5º Conferência e avaliação do que executou. 
b) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta. 
c) Será disponibilizado ao candidato todos os materiais necessários para realização da prova. 
d) A prova terá duração máxima de até 20 (vinte) minutos por candidato, a partir da autorização para o início 
da prova. 
 
1.4. DA PROVA PRÁTICA DE MERENDEIRA 
- Horário: 13 (treze) horas. 
- Local: Escola - EMEI Norberto Fagundes Ribeiro, na Rua Senador Florêncio, nº 200, Centro, General 
Câmara – RS. 
a) A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão tarefa 
de elaborar e executar um cardápio escolar completo (tipo merenda) com os ingredientes disponibilizados, 
sendo composta das seguintes atividades: 
1º Identificar nominalmente os utensílios de cozinha a serem utilizados na prova prática;  
2º Escolher e utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para a tarefa e fazer a correta 
higienização corporal para preparo de alimentos de acordo com as normas sanitárias;  
3º Cocção de creme básico, com os seguintes ingredientes: leite, água, amido de milho e chocolate em pó;  
4º Servir uma porção em prato/vasilha adequado. 
b) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, sapato 
fechado, calça e camiseta na cor branca. O candidato deverá providenciar sua própria touca de 
cozinha e avental na cor branca. 
c) Será disponibilizado ao candidato todos os materiais necessários para realização da prova. 
d) A prova terá duração máxima de até 20 (vinte) minutos por candidato, a partir da autorização para o início 
da prova. 
 
1.5. DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA VEÍCULO LEVE 
- Horário: 9 (nove) horas. 
- Local: Grêmio Desportivo Arsenal de Guerra – GDAG, na Rua Gen. Gustavo O Farias, s/nº, General 
Câmara – RS. 
a) O Motorista deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, com o prazo de validade 
vigente, para realização da prova prática e uma cópia simples (sem autenticação) antes do início da 
prova. O candidato que não apresentar a CNH citada e cópia simples, não poderá realizar a Prova Prática. 
b) A Prova Prática será aplicada em 01 (um) automóvel de passeio. 
c) A Prova terá a duração máxima de até 20 (vinte) minutos, por candidato, sendo contados a partir do giro 
da ignição. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da Legalle Concursos, divididos em até 05 (cinco) 
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minutos para concluir a baliza (garagem e estacionamento), sob pena de eliminação e até 15 (quinze) 
minutos de percurso em via pública. 
d) A Prova será composta das seguintes atividades: 
1º Inspeção do veículo automotor; 
2º Balizamento (estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis), com: I) Simulação de estacionamento 
entre dois veículos: o veículo deve ser posicionado de modo que sua lateral direita diste no máximo 50 cm do 
meio-fio e a manobra deve ser realizada em, no máximo, três tentativas. II) Simulação de estacionamento em 
garagem: em marcha à ré, sendo que o veículo deve ser posicionado dentro da vaga, sem transpor as linhas 
imaginárias que representam as laterais da garagem, linhas que unem as balizas na direção longitudinal e a 
manobra deve ser realizada em, no máximo, três tentativas. 
3º Exame de Direção Veicular: de direção em via pública, com obediência à sinalização e leis de trânsito e 
direção defensiva, com no mínimo simulação de retorno, parada e estacionamento, observância da 
sinalização vertical e horizontal. 
e) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta. 
 
1.6. DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA VEÍCULO PESADO 
- Horário: 13 (treze) horas. 
- Local: Grêmio Desportivo Arsenal de Guerra – GDAG, na Rua Gen. Gustavo O Farias, s/nº, General 
Câmara – RS. 
a) O Motorista deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, com o prazo de validade 
vigente, para realização da prova prática e uma cópia simples (sem autenticação) antes do início da 
prova. O candidato que não apresentar a CNH citada e cópia simples, não poderá realizar a Prova Prática. 
b) A Prova Prática será aplicada em 01 (um) caminhão. 
c) A Prova terá a duração máxima de até 20 (vinte) minutos, por candidato, sendo contados a partir do giro 
da ignição. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da Legalle Concursos, divididos em até 05 (cinco) 
minutos para concluir a baliza (garagem e estacionamento), sob pena de eliminação e até 15 (quinze) 
minutos de percurso em via pública. 
d) A Prova será composta das seguintes atividades: 
1º Inspeção do veículo automotor; 
2º Balizamento (estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis), com: I) Simulação de estacionamento 
entre dois veículos: o veículo deve ser posicionado de modo que sua lateral direita diste no máximo 50 cm do 
meio-fio e a manobra deve ser realizada em, no máximo, três tentativas. II) Simulação de estacionamento em 
garagem: em marcha à ré, sendo que o veículo deve ser posicionado dentro da vaga, sem transpor as linhas 
imaginárias que representam as laterais da garagem, linhas que unem as balizas na direção longitudinal e a 
manobra deve ser realizada em, no máximo, três tentativas. 
3º Exame de Direção Veicular: de direção em via pública, com obediência à sinalização e leis de trânsito e 
direção defensiva, com no mínimo simulação de retorno, parada e estacionamento, observância da 
sinalização vertical e horizontal. 
e) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta. 
 
1.7. DA PROVA PRÁTICA DE OPERÁRIO 
- Horário: 9 (nove) horas. 
- Local: Grêmio Desportivo Arsenal de Guerra – GDAG, na Rua Gen. Gustavo O Farias, s/nº, General 
Câmara – RS. 
a) A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão tarefa 
de roçada, sendo composta das seguintes atividades: 
1º Identificar nominalmente as ferramentas/instrumentos a serem utilizados na prova prática;  
2º Escolher e utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para a tarefa;  
3º Selecionar as ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos para a tarefa;  
4º Realizar roçada; 
5º Conferência e avaliação do que executou. 
b) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta. 
c) Será disponibilizado ao candidato todos os materiais necessários para realização da prova. 
d) A prova terá duração máxima de até 20 (vinte) minutos por candidato, a partir da autorização para o início 
da prova. 
 
1.8. DA PROVA PRÁTICA DE SERVENTE 
- Horário: 9 (nove) horas. 
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- Local: Grêmio Desportivo Arsenal de Guerra – GDAG, na Rua Gen. Gustavo O Farias, s/nº, General 
Câmara – RS. 
a) A Prova será formulada de acordo com as especificações do cargo, onde os candidatos realizarão 
trabalhos de limpeza em instalações e móveis sob determinação, sendo composta das seguintes atividades: 
1º Identificar nominalmente os produtos de limpeza e as ferramentas/instrumentos a serem utilizados na 
prova prática;  
2º Escolher e utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para a tarefa;  
3º Selecionar as ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos para a tarefa;  
4º Limpar os ambientes e os móveis delimitados; 
5º Conferência e avaliação do que executou. 
b) O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta. 
c) Será disponibilizado ao candidato todos os materiais necessários para realização da prova. 
d) A prova terá duração máxima de até 20 (vinte) minutos por candidato, a partir da autorização para o início 
da prova. 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1. Os candidatos deverão comparecer, no local de prova com a devida antecedência, munidos de 
documento de identidade utilizado na inscrição em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que 
permita o reconhecimento e deverá apresentar CNH válida e compatível com as exigências do cargo, 
conforme itens 1.1 e 1.2. 
 
2.2. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não 
poderá alegar, como justificativa de sua ausência ou atraso, desconhecimento a respeito da realização da 
prova. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. Não será aplicada prova fora do dia, horário e 
local designado por este edital. 
 
2.3. É de responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da prova e o 
comparecimento no horário determinado. 
 
2.4. Não será permitida a realização da prova ao candidato que apresentar-se após o fechamento dos 
portões. 
 
2.5. Nas salas de espera e durante a realização das provas práticas, a Legalle Concursos disponibilizará 
embalagem específica para guarda de qualquer tipo de pertence pessoal, tais como: carteira, protetor 
auricular, relógio (qualquer tipo), papel (qualquer tipo), cartão de banco, chave com controle eletrônico, 
isqueiro, cigarro, dentre outros; aparelhos eletrônicos em geral, tais como telefone celular, tablets, notebook, 
máquina fotográfica, calculadora, controles em geral, dentre outros; aparelhos de comunicação, receptores 
ou transmissor de dados, fones de ouvido, gravadores ou similares; armas (de fogo e/ou branca). O 
candidato que estiver portando qualquer desses objetos antes e durante a realização da prova será eliminado 
do Concurso Público. 
 
2.6. Por não haver previsão de horário para o término das provas práticas, os candidatos devem vir 
preparados no que se refere à alimentação e ao agasalho. 
 
2.7. Os candidatos aguardarão a chamada em um espaço especialmente a eles designado. Não será 
permitida a saída do local sem o acompanhamento de um fiscal. 
 
2.8. Os candidatos serão conduzidos ao local de realização da prova pelos fiscais da Legalle Concursos, 
onde receberão as instruções e indicação de onde serão desenvolvidos os trabalhos. 
 
2.9. Os candidatos serão chamados para realização das tarefas seguindo rigorosa ordem alfabética. 
 
2.10. Todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução das tarefas estarão 
disponíveis no local, sendo disponibilizados pela Legalle Concursos. 
 
2.11. Os avaliadores da Prova Prática terão autonomia para interromper a execução da prova quando 
observado que o candidato está colocando em risco sua integridade física ou a de terceiros. Nesse caso, o 
candidato será eliminado do Concurso Público. 
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2.12. Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações, 
câimbras, 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 para 
nova prova. 
 
2.13. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou a critérios 
de avaliação/classificação. 
 
2.14. Caso se verifique a inviabilidade técnica para realização da Prova Prática na data fixada para sua 
realização, tendo em vista as condições meteorológicas (chuva, tempestades, neve, etc.), a Legalle 
Concursos se reserva o direito de transferir a realização dos testes e fixar nova data para a realização das 
provas.  
 
2.15. O candidato que não obtiver a pontuação mínima exigida será considerado eliminado e, 
consequentemente, estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
2.16. Ao término da avaliação, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação e dirigir-se diretamente à 
saída do local de realização da prova. O candidato não pode permanecer nas imediações do local de prova, 
nem antes e nem após sua realização. 
 
2.17. A prova prática poderá ser descontínua para utilização dos veículos em serviços públicos ininterruptos. 
 

General Câmara/RS, 07 de dezembro de 2018. 
 
 
 

Sr. HELTON HOLZ BARRETO, 
Prefeito Municipal de General Câmara/RS. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Visto. 
 
 
 

CARLA MUELLER, 
Secretária Municipal de Planejamento. 
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Anexo Único – Relação de Candidatos Convocados para a Prova Prática 
 

Mecânico 

Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva 

1250605 Alexandre Silveira De Souza 51,00 

1253235 Carlos Alexandre Silveira Da Silva 54,50 

1217585 Leonardo Donates Fanfa 42,50 

1253681 Michel Azambuja Duarte 53,50 

1253415 Rodrigo Siuch Rosa 49,50 

1211359 Wellington Faleiro De Souza 58,00 

 
Merendeira 

Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva 

1238089 Ana Cristina Vanin Lourenco 62,00 

1252072 Andrieli Almeida Da Silva 46,50 

1253732 Caroline Ferreira Albanus 49,00 

1252473 Daniela Silva Do Couto 50,50 

1253680 Fabiana Kaehler Pereira 59,50 

1208286 Janice Faleiro Viana 54,50 

1253275 Leandra Dos Santos Silveira 52,50 

1221575 Maria Inez De Freitas Pedreira 55,50 

1252863 Rosane Ferreira De Freitas 61,00 

1251306 Silvia Leticia Cardoso 48,50 

1251476 Silvia Roberta Machado Vargas Dos Santos 48,00 

1200874 Sonia Roseane Lopes 55,50 

1252024 Terezinha De Fatima Gularte 56,50 

1206170 Vanderleia Dos Santos Jardim 55,00 

1233365 Vitoria Silveira 54,00 

 
Motorista Veículo Leve 

Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva 

1253938 Adilson Laufer Teixeira 48,50 

1197096 Adriano Dos Santos Pereira 45,50 

1253575 Daniel Nunes Da Silva 39,50 

1208110 Jackson Marcelo Pizzio Melo 49,00 

1252987 Joao Otavio Alves Costa 44,00 

1197782 Joao Valdair Zahn Rodrigues 46,00 

1232832 Juscimar Silva Rodrigues 41,00 

1253766 Lauro Antonio Dornelles 50,50 

 
Motorista Veículo Pesado 

Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva 

1236391 Anderson Bittencourt Vaz 51,50 

1253685 Anderson Inchingolo Teixeira 56,50 

1203972 Edson Luis De Paula 54,00 

1208027 Eraldo Caminha Toillier 55,50 

1247730 Evandro Luis Fontoura Pereira 52,50 

1228114 Felipe Silveira De Souza 49,00 

1211631 Fernando Silva E Silva 49,50 

1252971 Jonatas Dos Santos Machado 54,00 

1253061 Jose Eduardo Costa Vaz 47,50 

1206664 Juliano Marques Guntzel 49,00 

1246621 Kelvin Fernandes 48,00 

1207371 Leandro Conceicao Da Luz 48,50 

1253922 Luciano Viana Faleiro 55,50 

1251923 Renier Da Rosa Silva 52,50 

1253529 Roger Cristiano Nunes Da Cunha 67,00 
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Operador De Máquinas 

Não houve candidatos aprovados. 
 

Operário 

Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva 

1206348 Adriano Nascimento Da Silva 48,00 

1212776 Cristiano Barros Da Silva 42,50 

1201280 Daniel Dos Santos Teixeira 54,50 

1253664 Dionei Schszimanski Correia 55,50 

1251782 Joao Batista Souza Mioli 45,00 

1253290 Valdomiro Silveira 49,50 

 
Servente 

Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva 

1231553 Ana Marilei Da Silva Silveira 50,50 

1198387 Carla Baptista Cassel 47,50 

1251212 Diego Silveira Dos Santos 37,50 

1251883 Elisangela Viegas Da Rosa 45,50 

1253281 Emiliana Silveira 46,00 

1252885 John Alex De Lima Machado 51,50 

1207007 Josiane De Oliveira Goncalves 38,00 

1199096 Luciane Lucas Pereira 43,50 

1211515 Rosimeri Trarbach Da Rosa 55,50 

1247585 Sabrina Mattos Israel 48,00 

 


