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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 
PROCESSO SELETIVO 03-2020 

 
A Prefeitura do Município de Cristais Paulista, Estado de São Paulo, em consonância com as 

Legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes, RESOLVE: 

 

CONVOCAR os candidatos inscritos abaixo relacionados para a PROVA PRÁTICA que será realizada 

no dia 17 de maio de 2020, no período MATUTINO. A prova será realizada na Secretaria de Obras da 

Prefeitura de Cristais Paulista, Rua Wanir José da Silveira n° 1000, Cristais Paulista - SP. 

 

Especificação dos testes a serem verificados na prova prática para o cargo: PEDREIRO: a) A 

avaliação consistirá em utilizar as ferramentas, e executar uma tarefa de forma adequada, atendendo as 

orientações de execução definidas pelo avaliador. b) A avaliação será feita pelo desempenho do 

candidato dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento das 

ferramentas e materiais utilizado e terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. c) Os candidatos serão 

avaliados no desempenho das seguintes tarefas: 

 

A. Utilização corretas dos Equipamentos de Proteção Individual – 05 pontos; 

B. Identificação nominal das ferramentas e equipamentos – 05 pontos; 

C. Preparar utensílios e materiais de apoio (massa) para o assentamento de tijolos, simulando a construção 

de uma parede – 30 pontos; 

D. Conclusão da tarefa dentro do tempo proposto – 10 pontos. 

 

Somente será admitido no local de provas, o candidato que estiver munido de documento original 

que contenha o CPF e foto. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com trinta (30) minutos 

de antecedência. A prova será INDIVIDUAL e obedecerá ao cronograma de horário abaixo relacionado: 

 

Pedreiro  
  P Nº INSC CANDIDATO Horário da Prova 

1 1961293 Luciano Lopes Fernandes Das 08h00 às 09h00 

2 1962891 Alexandre Antonio Da Silva Das 09h00 às 10h00 

3 1963343 Alexssandro De Jesus Soares Das 10h00 às 11h00 

4 1962852 Elias Martins Dos Santos Das 11h00 às 12h00 

 

Devido à pandemia de Covid-19, recomenda-se o uso de máscara e demais itens de 

proteção individual durante a avaliação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Prefeitura do Município de Cristais Paulista/SP, em 04 de maio de 2020. 
 
 

Meire Aparecida Silva Valerini 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
 

Katiuscia de Paula Leonardo Mendes 
Prefeita Municipal. 


