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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

PUBLICAÇÃO DA AGENDA DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

A Comissão Coordenadora do Edital de Concurso Público Nº 01/2019 do município 

de Arabutã - SC e a AMAUC, informam a todos os candidatos aptos a realizar as 

Provas Práticas para os Cargos de: Operador de Máquinas Rodoviárias e Agente 

de Serviços Gerais, conforme Classificação Preliminar publicada nos sites da 

Amauc e da Prefeitura no dia 14/02/2020, o que segue abaixo: 

 - Data: 01 de Março de 2020 (Domingo). 

 - Início das Provas: 08h00min (Devendo o candidato comparecer no Local 

de Prova com no mínimo 10 (dez) minutos de antecedência do Início das 

Provas, sob pena de desclassificação) 

 - Local: Avenida dos Imigrantes, Nº 410, Arabutã – SC. 

Veículos Disponibilizados: 

- Operador de Máquinas Rodoviárias:  

- 01 RETROESCAVADEIRA – Randon, Ano 2019 

- 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – Komatsu – Modelo PC 130 – Ano 2014 

- 01 TRATOR DE ESTEIRAS – Komatsu – Modelo D51 – Ano 2014 

OBSERVAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

- Os candidatos devem estar munidos de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 

para o cargo que assim é exigido (categoria exigida para o cargo conforme Anexo I, 
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do Edital) e, o cargo de Agente de Serviços Gerais os candidatos devem estar 

munidos de Documento com foto, sob pena de desclassificação; 

- Comparecer convenientemente trajado; 

- O tempo de duração de cada prova será estabelecido pela Banca Examinadora, 

conforme normas estabelecidas no Edital (item 8 e Anexos III e V); 

- A ordem da aplicação da prova será estabelecida por sorteio; 

- Durante a realização da prova prática não será admitida, sob pena de eliminação: 

 Qualquer espécie de consulta; 

 Uso de máquina calculadora; 

 Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Amauc; 

 Fumar no local da prova; 

 Comunicação entre os candidatos; 

 Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

- Os candidatos poderão comunicar-se somente com a Comissão Coordenadora e a 

Banca Examinadora em caso de dúvidas;  

- Em hipótese alguma haverá segunda chamada, após o horário de início da prova; 

- O candidato poderá ausentar-se do local da prova prática somente em caso 

especial e acompanhado de membro da Comissão Coordenadora ou fiscal; 

- Após a realização da prova prática, o candidato deverá afastar-se do local da prova. 

Arabutã – SC, 26 de Fevereiro de 2020. 

____________________________________ 

Comissão Organizadora 

 


