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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
EDITAL Nº 013/2017
Divulga o resultado dos recursos
interpostos quanto à condição de
candidato inscrito como pessoa com
deficiência e os candidatos convocados
para realização das provas práticas aos
cargos de Eletricista de Operação,
Mecânico de Operação e Operador de
Trator e Escavadeira do Concurso
Público do SAAE – Marechal Cândido
Rondon, aberto pelo Edital nº
001/2017.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (SAAE), Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, torna público:
1.

O resultado dos recursos interpostos quanto à condição de candidatos inscritos
como pessoa com deficiência, divulgada pelo Edital nº 012/2017, conforme
segue:

INSCRIÇÃO

CANDIDATO

47100785

ROSECLER LUCIANE GUST MUCH

DATA DE
NASCIMENTO
03/07/1983

CARGO

RESULTADO DO RECURSO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

INDEFERIDO

2.

A convocação dos candidatos constantes no Anexo I, para a realização de prova
prática na data de 15/10/2017, no local e horário estabelecidos no mesmo
edital.

3.

A divulgação das tarefas que serão solicitadas aos candidatos e o tempo máximo
para sua execução:

CARGO: ELETRICISTA DE OPERAÇÃO
TAREFA: O candidato deverá realizar a instalação das botoeiras de comando e emergência para acionamento de um motor de
indução trifásico. Para esta execução, o candidato deverá instalar a botoeira verde para ligar o motor, uma botoeira vermelha para
desligar o motor e um botão de emergência vermelho tipo cogumelo para desligar o comando em caso de emergência. O candidato
deve utilizar as ferramentas adequadas para execução da tarefa, montar as botoeiras de maneira correta, efetuar a instalação
elétrica das botoeiras com o contator de acionamento do motor, realizar o teste de funcionamento do comando. Após a conclusão
da tarefa, deve ser constatado o funcionamento correto proposto. O candidato deverá desmontar todo o circuito após o término da
avaliação de funcionamento.
TEMPO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DA TAREFA: 30 minutos.
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CARGO: MECÂNICO DE OPERAÇÃO
TAREFA: Especificar e montar um retentor em tampa traseira de uma bomba com lubrificação à óleo.
TEMPO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DA TAREFA: 20 minutos.

CARGO: OPERADOR DE TRATOR E ESCAVADEIRA
TAREFA – TRATOR COM ROÇADEIRA ACOPLADA: O candidato deverá realizar um check-list dos principais acessórios do
equipamento e de seus comandos. Em seguida, o candidato deverá realizar as operações de acordo com as instruções do avaliador.
Com a grade suspensa, levar a máquina até o local sinalizado para iniciar a atividade de roçar, depois da roçagem o acoplamento
deve ser suspenso e retornar à base inicial.
TEMPO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DA TAREFA: 20 minutos.
TAREFA - RETROESCAVADEIRA: O candidato deverá realizar um check-list dos principais acessórios da máquina e de seus comandos.
Em seguida o candidato deverá realizar as operações de acordo com as instruções do avaliador. Abertura de uma vala de (5m x 86cm
x 1m profundidade), fechar a vala com o auxílio da caçamba da máquina.
TEMPO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DA TAREFA: 20 minutos.
TAREFA – MINI-RETROESCAVADEIRA: O candidato deverá realizar um check-list dos principais acessórios da máquina e de seus
comandos. Em seguida o candidato deverá realizar as operações de acordo com as instruções do avaliador. Abertura de uma vala no
formato de “X” com 2m de cumprimento pela largura da caçamba 0,46cm por 0,50 cm de profundidade.
TEMPO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DA TAREFA: 20 minutos.

4.

As tarefas possuem um tempo máximo de execução, conforme tabela do item 3
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.

5.

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

6.

Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a prova com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de
identidade original, dentre os previstos no item 7.9 do Edital de Abertura nº
001/2017, e a Carteira Nacional de Habilitação conforme categoria exigida no
requisito do cargo, 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 houvera
exigência na CNH.

7.

Não será aceito para realizar a prova qualquer tipo de protocolo da habilitação.
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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8.

É de exclusiva responsabilidade do candidato observar o Anexo I da presente
publicação 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
001/2017.

9.

A prova prática realizar-se-á na data inicialmente prevista na presente
publicação, a depender das condições físicas e climáticas, podendo ser designada
nova data no dia anterior à sua realização, a ser divulgada no endereço
eletrônico www.fauel.org.br.

10.

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

11.

Durante a execução da avaliação não será permitida a utilização de nenhum
dispositivo eletrônico.

Marechal Cândido Rondon, 09 de outubro de 2017.
RAQUEL PATRICIA CHIARANI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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