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Relativo ao resultado final para o cargo de SOLDADOR 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que embora o início da prova estivesse marcado para 
9:00hs do dia 22/02/2015, o atraso de 50 minutos em nada prejudicou os candidatos, pois todos 
tiveram o tempo necessário para execução da prova prática. 

- O material disponibilizado visava avaliar o conhecimento técnico-teórico e técnico-prático dos 
candidatos. Portanto, não houve improviso, mas sim a intenção objetiva de levar o candidato a 
avaliar o material disponibilizado e as condições apropriadas para realizar a soldagem. 
- As ferramentas, mínimas necessárias, foram disponibilizadas de acordo com a tarefa a ser 
realizada. 
- Causa estranheza o candidato afirmar que não havia equipamentos de segurança, pois o mesmo 
recusou-se a usar o equipamento oferecido, preferindo utilizar o equipamento próprio. 

- O candidato alega que havia “falta de segurança” para execução da tarefa, entretanto, a 
segurança na execução de uma tarefa é responsabilidade do profissional, que deve ter sempre em 
mente: 
 a) Planejar a execução da tarefa; 
 b) Eliminar ou alertar sobre os riscos existente no ambiente de trabalho; 
 c) Antes de iniciar qualquer tarefa, certificar-se das precauções necessárias; 

 d) Nunca iniciar uma atividade com dúvidas; 
 e) Parar imediatamente um serviço que esteja sendo realizado de forma insegura. 
Durante a realização da tarefa o candidato, em nenhum momento, alertou sobre possível falta de 
segurança.  
 
 

 

Mogi Mirim, 05 de março de 2015. 
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