
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA/RS 

PROCESSO PÚBLICO Nº 015/2021 
EDITAL Nº 050/2021 

 
O Prefeito do Município de Paverama/RS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
Art.37 da CF e Lei Orgânica Municipal e Emendas, torna públic o os resultados dos 
recursos, a lista definitiva das inscrições homologadas,  a  convocação  para 
realização da Prova Prática  e  outras informações. 

 
1. RESULTADO DOS RECURSOS 

 

1.1. O resultado dos recursos está à disposição dos interessados na Internet: no endereço 

www.inqc.org.br, link “minha conta”. 

 

2. LISTA DE RESULTADOS DEFINITIVOS DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

 

2.1. Lista de resultados definitivos das inscrições homologadas. 

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

058036 ANSELMO DA COSTA DA SILVA 
058038 ASTOR LUIZ ALLEBRANDT 

058045 DIOGO RODRIGUES 

058050 JEOVANI RODRIGUES DA SILVA 

058044 JOANICO BRITES DA SILVA 

058042 JOEL DUARTE DA SILVA 

058049 JORGE ADEMIR VON MUHLEN 

058046 JOSÉ HENRIQUE VICENTE 

058048 JULIANO OLIVEIRA DA ROSA 

058041 JUNIOR DA COSTA MIGUEL 

 
 

2.2. Esta lista está igualmente à disposição dos interessados nos seguintes locais: no Painel de 

Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal, na Rua Jacob Flach, nº 222, em Paverama/RS; no 

Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação- INQC, na Rua Silva Jardim, 157, conj. 101, 

bairro Auxiliadora, em Porto Alegre– RS; e na Internet, nos endereços:  http://www.inqc.org.br 

e http://www.paverama.rs.gov.br 
 

3. CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
3.1. A Prova Prática será realizada em obediência ao item 10 do Edital de Abertura Nº. 

047/2021 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Paverama/RS e das normas contidas 

neste edital. 

3.2. O candidato deverá comparecer ao local destinado à realização da Prova Prática com 

antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário previsto para o seu início, com documento de 

identidade com fotografia e assinatura (de preferência o mesmo utilizado para efetuar a 

inscrição). 

http://www.inqc.org.br/
http://www.inqc.org.br/
http://www.paverama.rs.gov.br/


3.3. A realização da Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas só será possível 

mediante a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH categoria “C”). O 

candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, ou que apresentar com o prazo 

de validade vencida, não prestará a Prova Prática e será eliminado do Processo Seletivo (vale a 

Carteira de Habilitação obtida ou renovada até a data da Prova Prática). 

3.4. Para o cargo de Operador de Máquinas será dado um tempo máximo de 25 (vinte e cinco) 

minutos para cada candidato realizar a sua prova. 

3.5. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário 

fixado no edital. 

3.6. Não será admitida a permanência de acompanhantes do candidato, ou de pessoas estranhas 

à Prova Prática, no local de realização das provas. 

3.7. Após a identificação dos candidatos, estes permanecerão à espera de sua vez de realizar a 

prova. Não será permitido que os candidatos se afastem do local que lhes for designado, a não 

ser acompanhados de fiscal. 

3.8. Para o cargo de Operador de Máquinas a realização da Prova Prática obedecerá à ordem 

alfabética dos candidatos convocados para a mesma. Assim sendo, os candidatos convocados 

permanecerão à espera da sua vez de realizar a prova, em local reservado para este fim. 

3.9. No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado pela Banca 

Examinadora, através de itens constantes em uma ficha de avaliação elaborada para esta 

finalidade. 

3.10. O candidato ao terminar a Prova Prática, deverá se retirar do local de aplicação da prova a 

fim de não prejudicar o andamento do processo avaliatório, bem como não intervir 

psicologicamente na avaliação do próximo candidato. 

3.11. Será excluído do Processo Seletivo, mediante preenchimento do Formulário de Termo de 

Infração, o candidato que: 

1) perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

2) utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de sua realização. 
3.12. Na Prova Prática com equipamentos de alto valor, a Banca Examinadora poderá 

determinar o término de tempo do candidato antes do previsto, quando verificar que o mesmo 

não possui as condições mínimas para o cargo, com a finalidade de preservar o patrimônio 

público e a segurança das pessoas envolvidas. 

3.13. Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a Prova Prática poderá 

ser cancelada ou interrompida, acarretando o adiamento da prova para nova data, que será 

marcada e divulgada através de edital. 

 
4. INSTRUÇÕES PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

4.1. Data e Local da Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas: 

Data: 11/12/2021(horários conforme tabela abaixo- subitem 4.6 deste edital) 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Paverama – Rua Jacob Flach, nº 222 

Bairro: Centro Paverama- RS. 

4.2. O candidato deverá comparecer obrigatoriamente ao local destinado à realização da Prova 

Prática com antecedência mínima de 01(uma) hora do horário previsto para o seu início. 

4.3. A Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas consistirá na condução e operação 

de uma Retroescavadeira marca Case, mod 580n 4x4 cab/ar, ano fabricação/modelo 

2021/2021, e Patrola Caterpillar, modelo 120 K, ano 2014 que estarão à disposição dos 

candidatos para esta finalidade. O candidato prestará a prova em todos os equipamentos, de 

acordo com os critérios definidos neste edital. 

4.4. Atividades: conforme subitem 4.7 deste edital. 
4.5. Tempo de Prova: Será dado um tempo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos para o 

candidato realizar a prova em cada equipamento. Caso o candidato não tenha concluído a prova 

no tempo máximo estabelecido, sua pontuação será igual à soma de pontos obtidos até o limite 

desse tempo. 

 

4.6. Data e horário da Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas: 



SÁBADO- dia 11 de dezembro de 2021. 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO DATA HORA 

058036 ANSELMO DA COSTA DA SILVA 11 de dezembro de 2021 10h 

058038 ASTOR LUIZ ALLEBRANDT 11 de dezembro de 2021 10h 

058045 DIOGO RODRIGUES 11 de dezembro de 2021 10h 

058050 JEOVANI RODRIGUES DA SILVA 11 de dezembro de 2021 10h 

Intervalo 

almoço 
058044 JOANICO BRITES DA SILVA 11 de dezembro de 2021 13h 

058042 JOEL DUARTE DA SILVA 11 de dezembro de 2021 13h 

058049 JORGE ADEMIR VON MUHLEN 11 de dezembro de 2021 13h 

058046 JOSÉ HENRIQUE VICENTE 11 de dezembro de 2021 13h 

058048 JULIANO OLIVEIRA DA ROSA 11 de dezembro de 2021 15h 

058041 JUNIOR DA COSTA MIGUEL 11 de dezembro de 2021 15h 

 

4.7. Critérios de Avaliação da Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas: 

 

PARTE ATIVIDADE PONTUAÇÃO 
1 Verificação de itens, condições dos equipamentos e 

manutenção preventiva 
20 pontos 

2 Conhecimento sobre o funcionamento dos equipamentos 20 pontos 
3 Desempenho operacional dos equipamentos 50 pontos 
4 Habilidade de manuseio e estacionamento dos 

equipamentos 
10 pontos 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
5.1. Em virtude da pandemia de Corona Vírus será obrigatório o uso de máscara para a 

realização da Prova Prática. Serão tomadas todas as medidas necessárias e legais para o 

cumprimento das exigências relacionadas à proteção dos candidatos e fiscais durante a 

aplicação da prova. O candidato que se negar a cumprir quaisquer das orientações/exigências 

será impedido de realizar a prova e desclassificado. 

 
5.2. Os candidatos poderão levar sua própria garrafa com água, bem como álcool em gel, para 

uso individual, durante a prova, desde que estejam armazenados em embalagem  transparente 

e sem rótulo. 

 
5.3. Os candidatos devem apresentar-se no dia da prova, cientes de todos os procedimentos 

contidos no Edital Nº 047/2021. 

 

Paverama(RS), 06 de dezembro de 2021. 

 
FABIANO MERENCE BRANDÃO 

PREFEITO MUNICIPAL DE PAVERAMA 


