MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO N. 002/2017
Rua Nereu Ramos, nº 204, Centro, 89.613-000, Erval Velho/SC
Fone: (49) 3542-1222 – www.ervalvelho.sc.gov.br

DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO,
LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA PRÁTICA
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO EDITAL
Nº. 002/2017

O Prefeito do Município de Erval Velho, Estado de Santa Catarina e a Coordenação dos
Concursos Públicos da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, atuando de
forma conjunta, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a informação sobre os
critérios de avaliação, locais e horários das provas práticas relativas ao Concurso Público do
Edital nº. 002/2017:
1. DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

A prova prática ocorrerá:
1.1 Na Escola Municipal Cesar Avelino Bragagnolo, Rua Coronel Honorato Vieira, 1073,

Centro, Erval Velho/SC, CEP: 89.613-000, para os cargos de Agente de Serviços Gerais
I, Agente de Serviços Gerais II, Auxiliar em Edificações, Motorista, Operador de
Máquina e Professor de Educação Musical.

2. DO DIA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

2.1 As provas práticas serão realizadas na cidade de Erva Velho/SC, com data prevista:

2.1.1 Para os cargos de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I e AUXILIAR EM EDIFICAÇÕES: no dia
03 de fevereiro de 2018 (sábado), devendo apresentar-se das 07h00min às 08h00min,
com início da prova às 08h00min, portando documento de identidade com foto
original, trajados e calçados adequadamente para a execução das tarefas da prova
prática, não sendo admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário;
2.1.2 Para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS II e OPERADOR DE MÁQUINAS: no dia 03
de fevereiro de 2018 (sábado), devendo apresentar-se das 13h00min às 14h00min,
com início da prova às 14h00min, portando documento de identidade com foto
original, e para o cargo de Operador de Máquinas carteira nacional de habilitação
válida categoria mínima “C”, e trajados e calçados adequadamente para a execução
das tarefas da prova prática, não sendo admitidos candidatos sem calçado ou peça de
vestuário;
2.1.3 Para os cargos de MOTORISTA E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL: no dia 04 de
fevereiro de 2018 (domingo), devendo apresentar-se das 07h00min às 08h00min, com
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início da prova às 08h00min, portando documento de identidade com foto original e
carteira nacional de habilitação válida categoria mínima “C” para o cargo de Motorista,
e trajados e calçados adequadamente para a execução das tarefas da prova prática,
não sendo admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário.

2.2 Conforme item 4.41 do Edital, a Funoesc reserva-se o direito de, por razões de ordem

técnica ou condições meteorológicas, alterar as datas e locais das provas práticas.
Ocorrendo qualquer alteração, será publicado um comunicado nos sites da
www.unoesc.edu.br e www.ervalvelho.sc.gov.br com até 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.
2.3 Após o candidato adentrar ao local de realização da prova prática não poderá retirar-

se, sob pena de ser desclassificado. O candidato ao cargo de motorista, considerando
o número total de candidatos previstos para realização da prova e a não possibilidade
de intervalo, poderá levar consigo itens para alimentação.
2.4 A prova prática será realizada para avaliação das atribuições específicas de cada cargo,

utilizando-se veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e/ou materiais fornecidos
pelo Município de Erval Velho/SC.

ATENÇÃO: A PORTA DE ACESSO AO LOCAL DE PROVA SERÁ FECHADO CONFORME
ESPECIFICADO ABAIXO:
* Dia 03 de fevereiro:
às 08h00min para os cargos de Agente de Serviços Ferais I e Auxiliar em Edificações;
às 14h00min do para os cargos de Agente de Serviços Gerais II e Operador de Máquinas;
* Dia 04 de fevereiro:
às 08h00min para os cargos de Professor de Educação Musical e Motorista.
Para o cargo de Motorista não haverá intervalo para o almoço. Sugere-se que os candidatos
levem itens para alimentação.
APÓS ESSE HORÁRIO, CANDIDATOS RETARDATÁRIOS NÃO TERÃO ACESSO AO LOCAL DE
PROVA.

Comunica-se.
Erval Velho, SC, 30 de janeiro de 2018.

Reginaldo Alberto Lisot
Prefeito e.e

