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MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 009/2018-SERH 

PUBLICAÇÃO Nº 025/2018 – CONVOCAÇÃO PROVA PRÁTICA 
 

Divulga a convocação dos candidatos para realização da 
prova prática do Concurso Público Aberto pelo Edital nº 
09/2018-SERH. 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 

 
1. A convocação dos candidatos aos cargos de Eletricista de Manutenção, Motorista I e Motorista II, constantes no 

ANEXO I do presente edital, para realização da prova prática nas datas de 09/09 e 16/09/2018, no local e horário 
especificados abaixo: 
 
CARGOS: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, MOTORISTA I E MOTORISTA II. 
DATA DA PROVA PRÁTICA: 09/09 e 16/09/2018. 
 
LOCAL DA PROVA PRÁTICA (ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO): SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
ENDEREÇO: AV. DAS INDÚSTRIAS, Nº 700 – JARDIM AMÉRICA (Portaria Principal) – MARINGÁ – PR. 
HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SEU HORÁRIO LIMITE DE CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO 
ANEXO I. 
 
LOCAL DA PROVA PRÁTICA (MOTORISTA I E MOTORISTA II): GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
PRÓXIMO AO PÁTIO DO PRÉDIO DO ANTIGO IBC EM FRENTE À DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO SHELL. 
ENDEREÇO: AV. JOSÉ ALVES NENDO Nº 3532, MARINGÁ – PR. 
HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SEU HORÁRIO LIMITE DE CHEGADA AO LOCAL DA PROVA NO 
ANEXO I. 
 

2. A divulgação das tarefas que serão solicitadas aos candidatos que realizarão as provas práticas em 09/09 e 
16/09/2018, e o tempo máximo para execução das mesmas: 
 

CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 

TAREFA: O candidato deverá efetuar a ligação de um interruptor em paralelo (three way) para 
acendimento de uma lâmpada em pontos diferentes, para esta execução o candidato deve utilizar as 
ferramentas corretas, fazer as conexões nos cabos, efetuar a ligação no disjuntor, passar os cabos nos 
conduites, montar os interruptores de maneira correta, efetuar a ligação e o funcionamento do sistema 
em paralelo. Após a tarefa deve ser constatado o funcionamento correto proposto com o acionamento 
por um interruptor e desligamento pelo outro interruptor em paralelo. O candidato deve ainda 
desmontar todo o circuito após a instalação. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 40 minutos 
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CARGO: MOTORISTA I (VAN, MODELO TRANSIT, ano 2009 e 2010) 

TAREFA: Exame de direção veicular, no qual o candidato deverá realizar a tarefa em 3 etapas, na 
presença de avaliadores.  
1ª etapa: Verificação dos acessórios e cuidados básicos preventivos.  
2ª etapa: Baliza.  
3ª etapa: Realização de percurso pré-determinado, na qual será avaliado o comportamento e a 
habilidade na condução do veículo, observando-se o respeito às leis de trânsito. 
 
Importante: Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente 
eliminado do concurso público, interrompendo a prova prática imediatamente. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos 

 

CARGO: MOTORISTA II (ÔNIBUS MERCEDES, MODELO MASCARELLO GRAM MID, ANO 2008) 

TAREFA: Exame de direção veicular, no qual o candidato deverá realizar a tarefa em 3 etapas, na 
presença de avaliadores.  
1ª etapa: Verificação dos acessórios e cuidados básicos preventivos.  
2ª etapa: Baliza.  
3ª etapa: Realização de percurso pré-determinado, na qual será avaliado o comportamento e a 
habilidade na condução do veículo, observando-se o respeito às leis de trânsito. 
 
Importante: Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente 
eliminado do concurso público, interrompendo a prova prática imediatamente. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos 

 
 

3. As tarefas possuem um tempo máximo de execução, conforme tabela do item 2 da presente publicação. Caso o 
candidato não consiga realizar a tarefa no tempo máximo estipulado, ao término do tempo, será solicitado pelo 
avaliador que o candidato interrompa as atividades que estiverem sendo realizadas, estando automaticamente 
eliminado do Concurso Público. 
 

4. A realização da prova prática ocorrerá seguindo a ordem de convocação do ANEXO I do presente edital. 
 

5. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, 
munidos de documento oficial de identificação com foto (original), dentre os previstos no subitem 7.8 do edital 
de abertura nº. 009/2018 e a Carteira Nacional de Habilitação, conforme a categoria exigida no requisito do 
cargo, quando for o caso, devendo o documento em questão estar devidamente dentro do prazo de validade, de 
acordo com a legislação vigente (Código de Trânsito Brasileiro), fazendo uso de óculos, ou lentes de contato, 
quando houver a exigência na CNH. 
 

5.1 Não será aceito para realizar a prova qualquer tipo de protocolo da habilitação. 
5.2 Sem o documento de habilitação o candidato não fará a prova prática, mesmo que apresente boletim de 

ocorrência ou equivalente, e estará automaticamente eliminado do certame. 
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6. É de exclusiva responsabilidade do candidato observar o Item 1 do presente Edital para verificação do local e 

horário de realização da prova prática, bem como, observar as demais regras previstas no Item 8 do Edital de 
Abertura nº 009/2018. 
 

7. A Prova Prática realizar-se-á, independentemente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para 
a realização da mesma, não havendo aplicação de provas em data, local e horários diversos do estabelecidos 
neste edital. 
 

8. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização da prova prática fora da data, horário e local 
estabelecidos no presente edital. 
 

9. Durante a execução da avaliação não será permitida a utilização de nenhum dispositivo eletrônico, exceto os que 
forem fornecidos pela própria Comissão organizadora para fins de execução da tarefa relativa ao cargo.  
 

Maringá, 24 de agosto de 2018. 

  

 

FERNANDO DINIZ GONÇALVES BRAZ  
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público 

 
 
  
 


