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CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2011

NORMAS PARA A PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

 1 Os candidatos que deverão prestar a prova prática serão convocados através de edital específico, para 
apresentarem-se em local, data e horário a serem estabelecidos.

 2 Os candidatos deverão apresentar-se trajando camisa, camiseta ou blusa; calça comprida; calçado 
fechado; e portando Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou superior.

 2.1 Carteira Nacional de Habilitação vencida e protocolos de solicitação de documentos não serão 
aceitos para a prestação da prova prática e implicará na eliminação do candidato.

 3 Não poderá  prestar  a prova prática  e estará eliminado do Concurso Público o candidato que se 
apresentar sem portar o documento solicitado no item 2 ou não estiver com o traje adequado.

 4 Para prestar a prova prática, o candidato deverá firmar declaração de que possui as habilidades para o 
cargo  para  o  qual  se  candidatou,  eximindo o  Município  de  Mariópolis  e  a  FUNTEF-PR de  quaisquer 
responsabilidades sobre possíveis acidentes durante a realização da prova prática.

 4.1 Por  ocasião  da  prestação  da  prova  prática,  a  FUNTEF-PR fornecerá  modelo  da  Declaração 
mencionada no item 4.

 4.2 O candidato que não firmar a declaração mencionada no item anterior não será autorizado a  
realizar a prova prática e estará eliminado do concurso público.

 5 Os candidatos serão avaliados em uma escala de 0 a 24 pontos, sendo necessária a pontuação mínima 
de 12 para ser considerado apto na prova prática.

 5.1 A realização  da  prova  prática  será  acompanhada  por  fiscal  designado  pela  FUNTEF-PR  e 
avaliará se o candidato dispõe das habilidades necessárias para executar tarefas inerentes ao cargo para o 
qual se candidatou.

 5.2 Poderá ser  solicitada a realização de mais de uma atividade inerente ao cargo,  a critério do  
avaliador.

 5.3 Na  realização  da  avaliação  de  Apto/Inapto,  serão  considerados,  entre  outros,  os  seguintes 
aspectos:  manutenção  preventiva,  funcionamento  do  equipamento,  operação  do  equipamento,  parada  do 
equipamento,  uso  adequado  do  equipamento  disponível,  uso  adequado  dos  equipamentos  de  proteção 
individual e tempo de execução da atividade solicitada.

 6 Caso ocorra mau tempo que prejudique a realização da prova prática, a FUNTEF-PR terá autonomia 
para suspender sua realização e designar nova data para a conclusão.

 7 Estarão eliminados do Concurso Público os candidatos que não se apresentarem no local,  data e 
horário estabelecidos.
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