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A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul - CODECA, através de sua Comissão Especial de Provas de 

Seleção e do Edital 002/2013 – Processo Seletivo 001/2013, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que 

segue: 

 

1. Ratifica o gabarito preliminar divulgado em 13/01/2014, tornando-o definitivo, tendo em vista que não houve 

recurso procedente. Os pareceres da Banca Examinadora estão disponíveis na CODECA. 

 

2. RESULTADO DA PROVA OBJETIVA do Processo Seletivo, conforme relatório de notas Anexo I deste 

Edital, divulgado no Mural da CODECA e pelo site www.objetivas.com.br. 

 

3. Os candidatos interessados em interpor recursos contra nota da prova objetiva, poderão fazê-lo nos dias 03, 04 e 

05/02/2014, em conformidade com o disposto no Capítulo VIII, do Edital nº 002/2013, junto à CODECA, em horário de 

expediente.  

 

4. CONVOCA PARA PROVA PRÁTICA: os candidatos para os cargos de  Eletricista, Eletricista de 

Veículos, Mecânico de Caminhões, Operador de Máquinas I, Operador de Máquinas II, Operador de Máquinas III, 

Pedreiro e Topógrafo, desde que aprovados na prova objetiva e classificados conforme o item 6.5.3, Capítulo VI do Edital 

de Processo Seletivo nº 002/2013, ficam convocados a realizar a Prova Prática, será realizada na COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - CODECA, na RST 453 – Km 141 nº. 31382 – Bairro Centenário, no 

Município de Caxias do Sul/RS, nas datas e horários que seguem: 

 

08/02/2014 (sábado) 

Horário Cargos 

14h Eletricista, Mecânico de Caminhões, Operador de Máquinas III e Topógrafo. 

 

09/02/2014 (domingo) 

Horário Cargos 

8h30min Operador de Máquinas II e Pedreiro. 

14h Eletricista de Veículos e Operador de Máquinas I. 

 

 4.1. O relatório de candidatos convocados para a Prova Prática consta no Anexo II deste Edital. Todos os 

candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, em trajes apropriados para o teste, portando 

documento de identidade conforme previsto no item 6.3.6, do Edital de Processo Seletivo nº 002/2013 e, para os cargos de 

Operador de Máquinas I, II e III, Carteira Nacional de Habilitação - CNH válida e no mínimo categoria “C”. (Não serão 

aceitos protocolos ou encaminhamentos da mesma), conforme item 6.5.8 do Edital de Processo Seletivo nº 002/2013. 

 4.2. Os candidatos deverão vir preparados no que se refere à alimentação, tendo em vista que os testes não têm 

horário determinado para o término. 

 4.3. O Ato Público de Identificação da Prova Prática será realizado no dia 13/02/2014, às 14 horas, na sede da 

CODECA. 

 
5. CONVOCA PARA TESTE DE ESFORÇO FÍSICO: os candidatos para os cargos de Capinador II e 

Servente para Construção Civil, desde que aprovados na prova objetiva e classificados conforme o item 6.6.1.1, Capítulo 

VI, do Edital de Processo Seletivo nº 002/2013, ficam convocados a realizar o Teste de Esforço Físico, no Ginásio 2, Vila 

Poliesportiva, na Universidade de Caxias do Sul, situado à Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Petrópolis, no 

Município de Caxias do Sul/RS, nos dias 08 e 09/02/2014 (sábado e domingo). O relatório nominal de candidatos 

convocados para o Teste de Esforço Físico, constando a data e horário desta prova deve ser verificado pelos candidatos no 

Anexo III deste Edital.  

5.1. Todos os candidatos deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, em trajes apropriados 

para o teste, portando documento de identificação conforme previsto no item 6.6.2, Capítulo VI do Edital de Processo 

Seletivo nº 002/2013, portando documento de identidade e atestado médico, expedido no período de 30 (trinta) dias que 

antecede a aplicação da prova, que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas. O atestado 

médico deverá ser entregue pelo candidato no momento da realização dos Testes de Esforço Físicos. Caso o candidato 

não entregue o atestado médico, ficará impedido de realizar a mesma e será eliminado do processo seletivo.  

5.2. Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações, etc) que 

impossibilitem o candidato de submeter-se ao teste, ou de nele prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade físico-

orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado para nova prova. 
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5.3. Em razão de condições climáticas, a critério da Banca Examinadora e da Comissão de Concursos, o teste de 

Esforço Físico poderá ser cancelado ou interrompido, acarretando o adiamento da prova para nova data, estipulada e 

divulgada por meio de edital. 

 

6. O resultado/conceitos da Prova Prática e Teste de Esforço Físico serão divulgados a partir do dia 19/02/2014. 

 

7. Os relatórios anexos deste edital encontram-se divulgados no Mural da CODECA e pelo site 

www.objetivas.com.br 
 

 

Caxias do Sul, 31 de janeiro de 2014. 

 

 

Valter Augusto Webber Celso Mattos Araújo Milton Luiz Balbinot 

Diretor Presidente Presidente da Comissão Diretor Administrativo 
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