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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE CONCURSO Nº 023/2012 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA. 
 

DÉCIO ANTONIO COLLA, Prefeito Municipal de São Francisco de Paula, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
Edital de Concurso nº 016/2012 e seguintes, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar 
o que segue: 
 

1. O GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita aplicada em  15 e 16/12/2012, Anexo 
deste Edital, está divulgado, em caráter oficial, no Painel de Publicações Oficiais da Prefeitura 
Municipal, bem como, em caráter meramente informativo na internet, pelos sites 

www.objetivas.com.br e www.saofranciscodepaula.rs.gov.br. 
 
2. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao gabarito preliminar 

poderão fazê-lo, nos dias 18, 19 e 20/12/2012, em conformidade com o disposto no Capítulo 

IX, do Edital de Concurso nº 016/2012. Os recursos deverão ser encaminhados, via SEDEX, 
para o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA., sita na Rua Casemiro de Abreu, 347 - 
Bairro Rio Branco - CEP 90.420.001 - Porto Alegre/RS. 

 

3. No período de 18 a 20/12/2012, no Departamento de Assuntos de Pessoal da 

Prefeitura Municipal, em horário de expediente, será disponibilizada, sob fiscalização,  cópia 
da prova padrão ao candidatos interessados. 

 

4. O Ato Público de Identificação das Provas Escritas será realizado em 14/01/2013, às 

14h, no Centro Integrado do Trabalhador na Prefeitura de São Francisco de Paula. 

 
5. O resultado da prova escrita, após a análise dos recursos eventualmente interpostos, 

assim como, a convocação para 2ª etapa, serão divulgados até o dia 18/01/2013. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA: 
 

6.1. Para o cargo de CARPINTEIRO a prova consistirá na confecção de peça(s) em 
marcenaria, a partir do desenho apresentado; na identificação e uso adequado dos materiais e 
ferramentas a serem utilizados no trabalho, bem como na identificação e uso correto dos 
equipamentos de segurança e proteção (EPI’s). 
 

6.2. Para o cargo de ELETRICISTA a prova consistirá no manuseio de materiais e 
máquinas e/ou equipamentos elétricos, bem como na identificação e uso correto dos 
equipamentos de segurança e proteção (EPI’s). 
 

6.3. Para o cargo de MOTORISTA a prova prática de direção veicular consistirá na 

condução de Caminhão Caçamba e/ou Ônibus e será composta de duas partes, quais sejam: 
manobras em local determinado e direção de veículo em percurso na via pública. 
 

6.4. Para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS a prova consistirá na verificação de 
itens, condições do equipamento e manutenção preventiva, bem como a condução e operação 

de Motoniveladora e/ou Retroescavadeira. 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/
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6.5. Para o cargo de OPERÁRIO a prova consistirá na utilização de ferramentas, 
máquinas e/ou equipamentos; na manutenção e preparo da área de terra, bem como da 
limpeza e organização do local de trabalho e uso correto dos equipamentos de segurança e 
proteção (EPI’s).  
 

6.6. Para o cargo de PEDREIRO a prova consistirá na execução de parede/muro de 
alvenaria;  identificação e preparo dos materiais e/equipamentos a serem utilizados, bem como 
na identificação e uso correto dos equipamentos de segurança e proteção (EPI’s).   
 

6.6. Para o cargo de SERVENTE a prova consistirá na execução de atividades de 
limpeza em geral; preparo e conservação de alimentos, bem como na identificação e uso 
correto dos equipamentos segurança e proteção.(EPI’s). 

 

Município de São Francisco de Paula, 17 de dezembro de 2012. 
 
 
 

DÉCIO ANTONIO COLLA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se. 

SANDRO EDUARDO ZINI REOLON 
Secretário Municipal de Administração 


