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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

EDITAL 010/2018 – HOMOLOGA RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA, CONVOCA OS 
CANDIDATOS APROVADOS (AGENTE OPERACIONAL II) PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E 
DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA. 
MODALIDADE: PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO  
REALIZAÇÃO: ATENA ASSESSORIA EDUCACIONAL  
 
 

CLECI APARECIDA VERONEZI, Prefeita de Rancho 
Queimado/SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
Art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e 
emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital que segue: 

 
 
1. RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA: Não houve recursos 
interpostos referente a Classificação Provisória, desta forma em nada a altera, ficando esta 
ratificada, tornando-se a Classificação Final da Prova Objetiva, constando a relação nominal no 
Anexo I deste Edital.  

2. CONVOCAÇÃO: Aos candidatos APROVADOS do cargo de AGENTE OPERACIONAL II, ficam 
desde já CONVOCADOS para a realização da PROVA PRÁTICA no dia 19/08/2018, no seguinte 
endereço e horário: 

CARGO LOCAL 
Tipo de 
Prova 

HORÁRIO 

AGENTE 
OPERACIONAL 

II 

Rua Celso Jasper – Garagem da Prefeitura. 
– Atrás da Prefeitura de Rancho Queimado 

Prática  08:00 

As 8 (oito) horas será realizado o fechamento dos portões. Os candidatos ao cargo de Agente 
Operacional II deverão comparecer no local da prova, com antecedência mínima de 30 minutos. 

2.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar as 
informações quanto à realização da Prova Prática: local, horário e data. 

2.2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas práticas em outro dia, horário 
ou fora do local designado. 

2.3. Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá comparecer no dia, hora e local 
previamente designados, portando o original do documento de identificação utilizado para 
realização da inscrição. 

3. ORIENTAÇÕES PARA PROVA PRÁTICA: Conta no Anexo II às normativas para a realização da 
Prova Prática.  

4. Publica-se este Edital no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, na internet, 
nos sites www.rq.sc.gov.br e atena.listaeditais.com.br 

 

 

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado/SC, 09 de Agosto de 2018. 
 
 
 

CLECI APARECIDA VERONEZI 
Prefeito Municipal 

http://www.rq.sc.gov.br/
http://atena.listaeditais.com.br/
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ANEXO I – EDITAL 010/2018 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA OBJETIVA 
 

Agente Operacional II | Nível Fundamental C/ Prova Prática 

Posição Nº INSC CANDIDATO 
Nota Prova Objetiva 

Nota Situação 

1 1043134 Tiago Rossano Sanfelice 10,00 Aprovado 

2 1044013 Jerri Julio Truppel 7,700 Aprovado 

3 1061425 Luliane Sabina Kuhnen Magalhaes 7,700 Aprovado 

4 1049363 Erik Deivid Chagas 7,600 Aprovado 

5 1039218 Anderson Knaul 7,200 Aprovado 

 

Engenheiro Civil | Ensino Superior 

Posição Nº INSC CANDIDATO(A) 
Nota Prova Objetiva 

Nota Situação 

1 1044482 Leon Silva Keunecke 8,900 Aprovado 

2 1056192 Fatima Batista 8,500 Aprovado 

3 1044803 Guilherme Fernando Bilk Berk 7,900 Aprovado 

4 1056668 Leonardo Gomes Schreiber 7,500 Aprovado 

5 1041810 Otavio Augusto Mariano Meneguela 7,300 Aprovado 

6 1042979 Pedro Antonio Stotz Da Silva 7,000 Aprovado 

7 1054060 Caroline Goulart Alves 6,800 Aprovado 

8 1044513 Valmir Roberto Kosloski 6,400 Aprovado 

9 1060948 Luiz Gustavo Souza 5,800 Aprovado 

10 1040008 Eduarda Mohr Silveira 5,700 Aprovado 

11 1040304 Rogerio Alt Lovisi Cravo 5,400 Aprovado 

- 1059816 Barbara Pigatto Silveira 0,000 Ausente 

- 1061462 Gercino De Matos Neto 0,000 Ausente 

- 1048406 Christine Bowens 0,000 Ausente 
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ANEXO II – EDITAL 010/2018 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018 

ORIENTAÇÕES PARA PROVAS PRÁTICA (CARGO: AGENTE OPERACIONAL II) 
 

Conforme estabelecido no Edital 002/2018 do Processo Seletivo Público 002/2018, os 
candidatos para o cargo de AGENTE OPERACIONAL II que obtiverem nota igual ou superior a 
média 5,0 (cinco) na Prova Objetiva deverão realizar Prova Pratica para avaliação dos 
conhecimentos práticos referente às atribuições dos cargos. 

Regras e orientações: 

1. A Prova Prática destina-se a avaliar os conhecimentos práticos que os candidatos possuem 
no desempenho de atividades que são inerentes ao cargo pleiteado, constando de 
demonstração prática de sua habilitação na execução das atribuições do cargo.  

2. O candidato reprovado na Prova Objetiva, não realizará a Prova Prática, e será considerado 
reprovado no Processo Seletivo Público.  

3. Para a realização da Prova Prática, haverá um tempo máximo, igual para todos os 
participantes, sendo que cada candidato disporá de até 02 (dois) minutos para iniciar a tarefa 
determinada pela coordenação/fiscalização, além do tempo destinado à realização da prova, 
específico para cada cargo. O candidato que não iniciar a tarefa no tempo previsto será 
considerado reprovado. Todos os participantes realizarão a mesma atividade, conforme 
aplicado a cada cargo, definido e fixado pela Comissão de Avaliação.  

4. Para o cargo de AGENTE OPERACIONAL II, a prova será aplicada avaliando o conhecimento e 
habilidade dos candidatos com base nas seguintes atividades: 

I) Identificação de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados nas atividades 
atribuídas ao cargo: Caberá ao candidato identificar tipos de equipamentos, ferramentas e 
materiais utilizados nas atividades correlatas ao cargo, os quais estarão expostos sobre um 
bancada, previamente organizada pela banca avaliadora. Peso: 3 pontos. 

II) Organização do trabalho: O candidato será avaliado pela organização, cuidado e manejo 
dos equipamentos, ferramentas e matérias durante a execução das atividades. Peso: 1 ponto. 

III) Uso de equipamentos de proteção e segurança: Utilizar de maneira correta e eficiente os 
Equipamentos de Proteção Individual que estejam a disposição do candidato no local da 
avaliação. Peso: 1 ponto. 

IV) Eficiência, qualidade, tempo e aptidão ao executar atividade correlacionada ao trabalho 
específico da função. O candidato realizará atividades especifica de pedreiro, demonstrando 
sua qualificação através de atividades teórica (descrevendo verbalmente de maneira técnica a 
execução da atividade) e prática (Execução prática da atividade proposta), compostas de 
atividade de alvenaria de vedação.  Peso: 5 pontos.  

A pontuação do critério IV, será subdividida, sendo computado Peso 4 (quatro) para a 
avaliação das atividades realizadas e Peso 1 (um) para o conceito final da qualificação do 
candidato (Ótimo, Bom, Satisfatório, Regular e Ruim). 

4.1. O tempo máximo para realização da prova, será de 15 minutos. 

5. Na aplicação da prova, com utilização de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou 
sob a responsabilidade do Município ou da entidade que realiza o certame, poderá ser 
procedida, a critério da Banca de aplicação, a imediata exclusão do candidato que demonstre 
não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los. 
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6. A nota final da prova prática será a soma das notas dos conceitos apresentados no item 4. 

6.1. Para a Prova Prática será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

7. Antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará um teste, in loco, dos 
conhecimentos e do domínio prático operacional do candidato, relativamente ao equipamento 
que irá realizar a prova. Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou 
insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será impedido de 
realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado do Processo 
Seletivo Público. 

8. Não será permitido a nenhum candidato acompanhar a avaliação de outro candidato. 

8.1. O candidato, ao terminar a Prova Prática, deverá retirar-se do local de aplicação da prova 
a fim de não prejudicar o andamento do processo avaliatório, bem como não intervir na 
avaliação do próximo candidato.  

9. Todos os candidatos deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, em 
trajes apropriados para o teste, portando cédula de identidade. 

10. Caso se verifique a inviabilidade técnica para realização da Prova Prática ou parte dela na 
data fixada para sua realização, tendo em vista as condições meteorológicas do clima (chuva, 
tempestades, enchente, neve etc.), a Atena Assessoria Educacional e a Prefeitura de Rancho 
Queimado reservam-se no direito de transferir a realização dos testes e fixar, dentro de 05 
(cinco) dias úteis, a nova data para a realização das provas. 

11. Os candidatos serão submetidos à prova prática na ordem do número da sua inscrição. 

12. O não comparecimento do(a) candidato(a) na Prova Prática acarretará a eliminação do 
candidato. 

13.  Os candidatos deverão comparecer preparados no que se refere à alimentação, tendo em 
vista que os testes não têm horário determinado para o término.  

14. Durante a realização da Prova Prática, os candidatos não poderão fazer uso de telefone 
celular ou de aparelhos eletrônicos. 

15. O fechamento dos portões acontece no horário estabelecido na tabela do item 2 deste 
edital , não sendo permitido o acesso ao local da prova após este horário. 

16. A Comissão Avaliadora será composta por profissionais qualificados, integrantes da 
empresa organizadora do certame, que farão a avaliação com base nos critérios estabelecidos 
no caderno de provas, sendo todos os candidatos avaliados pelos mesmos avaliadores. 

 


