EDITAL Nº 036/2022 – DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA AS PROVAS
PRÁTICAS (PP) DO EDITAL 002/2022
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA
AS PROVAS PRÁTICAS (PP) DO CARGO DE
MECÂNICO DO CONCURSO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE GUARATUBA – PR,
REFERENTE AO EDITAL DE ABERTURA
(EDITAL 002/2022).
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, ESTADO DO PARANÁ, Roberto
Cordeiro Justus, no uso de suas atribuições legais, considerando a publicação do Edital 002/2022 em
28/07/2022, para a abertura de inscrições e normas para o Concurso público. Considerando os
Editais 031 e 033/2022;
TORNA PÚBLICO O local e horário de realização da Prova Prática, para os candidatos convocados
no Edital 033/2022 da função de Mecânico que será realizada no dia 12 novembro de 2022, no
período da manhã, conforme quadro de horário anexo a este edital.
Art. 1° – O local para realização da Prova Prática do cargo de Mecânico para os classificados e
convocados no Edital 033/2022, será realizado no local abaixo:
PÁTIO GARAGEM MUNICIPAL
Rua: Carlos Mafra esquina com Randolfo Bastos, Bairro Cohapar.
Art. 2° – A relação dos nomes dos candidatos classificados, estão contidas no anexo deste edital.
Art. 3º – Os candidatos ficam convocados a estarem presente com no mínimo 30 minutos de
antecedência do seu horário estabelecido no anexo deste edital. Portando um documento original
de identidade com foto. Os candidatos que se apresentarem após o seu horário estabelecido no
anexo deste edital será automaticamente desclassificado.
Art. 4º - Para melhor elucidação dos candidatos, reproduz abaixo as regras da prova prática de
mecânico contidas no item 10.6 do Edital de Abertura 002/2022.
PARA O CARGO DE MECÂNICO
- A Prova Prática tem caráter classificatório e eliminatório e constitui-se no desenvolvimento
de atividades inerentes ao cargo, tendo a finalidade de verificar os conhecimentos específicos,
de acordo com os critérios definidos neste Edital, de modo a avaliar se o candidato está apto
a exercer satisfatoriamente as atribuições referentes ao cargo pleiteado.
- Para execução da Prova Prática de Mecânico, a Prefeitura Municipal de Guaratuba – PR
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disponibiliza os equipamentos e ferramentas necessários.
- A Prova Prática de Mecânico avalia os conhecimentos práticos elementares de inspeção,
manutenção, operação e cuidados preventivos dos veículos automotores. Os critérios de
avaliação para essa etapa serão realizados de forma a verificar se o candidato demonstra
conhecimentos de todos os itens necessários para iniciar a operação em veículos automotores
e/ou maquinário pesado, colocando o mesmo em funcionamento para conserto e/ou revisão;
- Exame Prático de Conhecimentos de ferramentas, equipamentos de medição, motores a ciclo
diesel e ciclo Otto (detecção de falhas), aplicação de ferramentas, medição de peças,
identificação de peças de: motores combustão interna, caixas de câmbio, suspensão, sistema
de freios, sistema hidráulico, sistema de transmissão automática e mecânica, eixo diferencial,
bem como avaliação de outras atividades pertinentes à função; Os critérios de avaliação serão
realizados de forma a verificar se o candidato cumpre itens de organização, segurança,
localização do defeito e correção do defeito apresentado para a atividade
- A Prova Prática consistirá em realização de tarefa atinente às funções do cargo, na presença
de avaliadores.
- Procedimentos e tarefas a serem realizados pelos candidatos durante a prova prática:
a) dada uma lista de ferramentas, utensílios e equipamentos, escolher os que serão utilizados
para o desempenho da tarefa;
b) escolher e utilizar, quando couber, os equipamentos de proteção individual necessários;
c) utilizar adequadamente as ferramentas, utensílios e equipamentos próprios para execução
da tarefa;
d) realizar tarefa própria para o cargo ao qual concorre;
e) manter a postura exigida pela profissão, zelar pela sua segurança e a do avaliador;
f) ao concluir a tarefa, limpar e guardar em local adequado os utensílios e/ou ferramentas e/ou
equipamentos (se portáteis) que foram utilizados.
- Quadro de avaliação da Prova Prática para o cargo de Mecânico:
ORDEM
1
2
3
4
5
6

ITEM AVALIADO
Escolha das ferramentas e/ou utensílios apropriados
Uso adequado e seguro das ferramentas, utensílios e/ou
equipamentos
Realização de tarefa própria ao cargo
Organização, limpeza e guarda dos materiais utilizados
Zelo pela segurança durante a realização da tarefa
Postura corporal/profissional
TOTAL

PONTUAÇÃO
20
20
30
10
10
10
100

- Serão consideradas situações gravíssimas para os cargos de Mecânico, que implicam a
eliminação automática do candidato no certame:
a) Provocar acidente durante a realização da prova;
b) Não completar a realização de todas as etapas da prova, exceto por falha mecânica ou
elétrica de máquinas/equipamentos;
c) Não realizar a tarefa no tempo máximo previsto em edital específico da prova prática.
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- O candidato a Mecânico que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos fica reprovado na
Prova Prática e, consequentemente, eliminado do certame.
- O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função.
Art. 5º - Para ser aprovado o candidato deverá realizar as tarefas dentro do tempo estipulado (20
minutos).
Art. 6º - Caso as provas praticas desse cargo não terminem conforme horário e dia programado
dar-se-á continuidade seguindo a ordem no dia 13 de novembro de 2022 a partir das 08h:00 da
manhã.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaratuba, 09 de novembro de 2022

ROBERTO JUSTUS
Prefeito Municipal de Guaratuba –
PR
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ANEXO
Cargo: MECÂNICO
PÁTIO GARAGEM MUNICIPAL
Rua: Carlos Mafra esquina com Randolfo Bastos, Bairro Cohapar.
HORÁRIOS
8:00
8:20
8:40
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
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INSCRIÇÃO
258500
226158
248762
256109
256217
255673
254868
224583
223004
229907
256369
222891
240610
250692
252437
224895

CANDIDATO
Adriano de Lima
Igor Kintopp Ribeiro
Ricardo Galdino Cunha
Alysson de Oliveira Pereira
Gabriel Chaves Montes Garcia
Clenilson da Cunha
Carlos Eduardo Stedelle Schneider
Fabiano Araujo da Silva
Rui Augusto Marques Gomes de Souza
Ricardo Fernandes Cordeiro
Thaigo Macedo Tavares Vieira
Paulo Ricardo Mendes Gonçalves
Homare Alves Barbosa
Jackson Stocco
Odair Vieira
Gabriel Tobler Henrique

