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 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2016 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, representada pelo seu Presidente, o Senhor EDI 
CARLOS PEREIRA DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal, 
da Lei Orgânica Municipal e emendas e Resolução nº 244/A, de 25 de novembro de 2014, TORNA PÚBLICO o 
presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. ISENÇÕES DEFERIDAS: O relatório nominal de todos os candidatos que tiveram o pedido de isenção 

deferido faz parte do Anexo I deste Edital. 
 
2. ISENÇÕES INDEFERIDAS: O relatório com os candidatos que tiveram indeferido o pedido de isenção 

do pagamento da taxa de inscrição, por não terem atendido às condições previstas no Capítulo III do Edital 
nº 001/2016, faz parte do Anexo II deste edital. 

 
3. RETIFICAÇÃO e/ou COMPLEMENTAÇÃO do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2016, 

especificamente quanto ao Capítulo IX - Da Prova Prática - Somente para o cargo de Assistente de 
Informática, que passa a constar conforme segue: 

 
9.1 A Prova Prática, de caráter eliminatório/classificatório, avaliará conhecimentos condizentes com as 
habilidades/competências para o cargo de Assistente de Informática, conforme atribuições explicitadas no Edital 
de Abertura, incluindo redes de computadores e/ou servidores e/ou hardware e/ou software e/ou resolução de 
problemas em sistemas operacionais, e consistirá na execução de trabalhos técnicos de laboratório, relacionados 
com a área de atuação, realização ou orientação de tarefas, análise e/ou registros de materiais ou equipamentos 
através de métodos específicos.  
 
9.2.  A Prova Prática valerá 40 (quarenta) pontos conforme item 7.4. 
 
9.3. Realizada a Prova Prática, será considerado aprovado o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) ou 
mais na nota final da Prova Prática. 
 
9.4. Em data a ser informada por Edital, serão chamados a prestar a Prova Prática os candidatos que estiverem 
pré-classificados até a 50ª (quinquagésima) colocação na listagem geral; que estiverem pré-classificados até a 
12ª (décima segunda) colocação na listagem de pessoas com deficiência.  
 

9.4.1. Em caso de empate na última nota classificada, serão chamados todos os casos de empate nessa nota.  
 

9.4.2. Os candidatos que não atingirem essa pré-classificação serão considerados reprovados no Concurso, não 
assistindo direito de realizar a Prova Prática. 
 

9.5. Todos os candidatos deverão apresentar-se ao local indicado quando da convocação, com 30 (trinta) minutos 
de antecedência, portando cédula de identidade e documento de inscrição. 
 

9.6. Para a realização da Prova Prática será obedecida a ordem alfabética dos candidatos aprovados na Prova 
Objetiva. Dependendo do número de candidatos e das condições de realização da prova, a equipe de 
coordenação/fiscalização poderá dividir os candidatos em grupos para a realização da Prova Prática. Mesmo 
aplicada em grupos, a avaliação da presente prova se dará de forma individualizada. 
 

9.7. A Prova Prática será realizada no tempo máximo, igual para todos os candidatos, de 20 (vinte) minutos, 
sendo que cada candidato disporá de 02 (dois) minutos para iniciar a tarefa determinada pela 
coordenação/fiscalização, além do tempo destinado à realização da prova. O candidato que não iniciar a tarefa no 
tempo previsto será considerado reprovado. O tempo será cronometrado pela equipe de coordenação/fiscalização. 
 

9.8. Na aplicação da prova, com utilização de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a 
responsabilidade da Câmara Municipal de Caxias do Sul 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. 
 

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

9.10. A avaliação da presente prova será feita considerando-se o processo de desidentificação, de modo 
que as provas serão avaliadas e corrigidas sem o conhecimento do nome do candidato.  
 
9.10.1. Em data e local a serem divulgados por Edital, será realizada a identificação das provas práticas. Os 
candidatos interessados poderão acompanhar este processo, quando serão abertos os envelopes lacrados e 
juntados os canhotos de identificação às provas devidamente corrigidas. 
 

9.11. Caso se verifique a inviabilidade técnica para realização da Prova Prática na data fixada para sua realização, 
a Câmara Municipal de Caxias do Sul reserva-se no direito de transferir a realização dos testes e fixar, dentro de 
03 (três) dias úteis, a nova data para a realização das provas. 

 
4. Todas as demais disposições do Edital nº 001/2016 permanecem inalteradas. 
 
5. Os Anexos deste Edital encontram-se publicados no Painel de Publicações da Câmara Municipal de 

Caxias do Sul e nos sites www.objetivas.com.br e www.camaracaxias.rs.gov.br. 
 
 

 Caxias do Sul, 19 de fevereiro de 2016. 
 
 

Registre-se e publique-se.            
                         
 
 
                                                                                          
 

 
EDI CARLOS PEREIRA DE SOUZA, 

Presidente. 
 
 

 

 

MAITÊ CHINATO SÁ, 
JULIANA MATTEI, 

EDIVANIA DA COSTA RAMOS, 
      Comissão Executiva do Concurso Público 

 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.caxias.rs.gov.br/fas

