EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
PARA O CARGO 102 – OPERADOR DE MÁQUINAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018
O SAAEB – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, Estado de São Paulo, CONVOCA
todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva para o cargo 102 – Operador de Máquinas, observado o Capítulo
VIII, do Edital nº 01/2018 do Concurso Público, para prestarem a Prova Prática, que será realizada no dia 29 de julho
de 2018, de acordo com as informações divulgadas neste Edital de Convocação.
O candidato deverá observar na relação de candidatos convocados a data, o local e horário da sua Prova Prática que
está disponível neste Edital.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos, munido do original do documento oficial de identidade e da Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”
ou superior, em validade, de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito).
Não será aceito, em hipótese alguma, qualquer tipo de protocolo da habilitação.
Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das tarefas.
A Prova Prática será aplicada por Banca Examinadora presidida por profissionais da área de avaliação.
O candidato deverá se preparar com antecedência para realização da Prova Prática, sendo de sua responsabilidade
a sua preparação e conhecimento da área, não podendo interferir no andamento do Concurso Público.
Poderão ser observados, na avaliação da Prova Prática, de acordo com o seu grau de gravidade, os seguintes critérios
de avaliação: Operar uma máquina montada sobre rodas ou esteiras e provida de caçamba móvel, conduzindo-a e
operando seus comandos de corte e elevação, para remover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Operar
máquina niveladora munida de uma lâmina ou um escarificador e movida por autopropulsão ou por reboque,
manipulando os comandos de marcha e direção, para nivelar terrenos na construção de edifícios, estradas, pistas de
aeroportos e de outras obras; Operar uma máquina montada sobre rodas ou esteiras e provida de uma pá de comando
hidráulico, conduzindo-a e acionando os comandos de tração e os comandos hidráulicos, para escavar e mover terra,
pedras, areia, cascalho e materiais semelhantes; Operar uma máquina motorizada e provida de um ou mais rolos
compressores ou cilindros, acionando-a e manipulando seus comandos de marcha e direção, para compactar solos
naturais ou corrigidos ou comprimir e regularizar os elementos usados na pavimentação de rodovias, ruas, pistas de
aeroportos e outras obras; Operar uma máquina a motor provida de uma lâmina frontal côncava de aço, dirigindo-a e
manipulando os comandos de movimentação de lâmina, para empurrar, distribuir e nivelar terra e outros materiais;
Outras ocorrências que a Banca Examinadora poderá acrescentar.
O candidato no dia da realização da Prova Prática terá acesso à Planilha de Avaliação contendo os critérios completos
que serão utilizados na realização da Prova Prática.
Após a ciência dos critérios a serem avaliados na Prova Prática, o candidato assinará a respectiva planilha, não
cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo.
A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO para o
desempenho eficiente das atividades do cargo.
O resultado da Prova Prática será registrado pela Banca Examinadora na Planilha de Avaliação de cada candidato.
Após realização da Prova Prática os candidatos serão reclassificados para efeito de divulgação do Resultado Final,
considerando-se somente os candidatos APTOS.
A condição de saúde do candidato, no dia de realização da prova, será de sua exclusiva responsabilidade e caso exista
a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local do teste,
sendo eliminado do Concurso Público.
O candidato que se apresentar no dia da realização da Prova Prática com sinais de embriaguez e/ou de uso de
entorpecentes, com alteração da capacidade psicomotora ou não, será impedido de realizar a Prova Prática,
sendo de inteira responsabilidade do candidato esta ocorrência.
O local de realização da prova será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da equipe de coordenadores e
aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes de candidatos, bem como aqueles que já
realizaram a referida prova.

O candidato ao ingressar no local de realização da prova deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho
eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive,
pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio, poderá
resultar em exclusão do candidato do concurso.
O INSTITUTO MAIS e o SAAEB – BRODOWSKI não se responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos,
objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles causados.
O candidato considerado INAPTO na Prova Prática ou que não comparecer para realizá-la, será automaticamente
eliminado do Concurso Público.
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
O resultado da Prova Prática está previsto para ser divulgado no dia 07 de agosto de 2018, nos sites do INSTITUTO
MAIS (www.institutomais.org.br) e do SAAEB – BRODOWSKI (www.saaebrodowski.com.br).
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Prova Prática, não podendo ser
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da Prova Prática, contidos no Edital nº
01/2018, do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação.

Brodowski/SP, 18 de julho de 2018.

GABRIEL DINIZ CARVALHO FRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SAAEB
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI/SP

SAAEB – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018
Relação de Candidatos Convocados para a Prova Prática

Cargo: 102 – OPERADOR DE MÁQUINAS
Local: SAAEB – Serviço Autônomo
Av. Dr. Rebouças, 757
Centro – Brodowski/SP

de Água e Esgoto de Brodowski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscr.

Nome

Identidade

Data

Horário

---------------------------------------------------------------------------------------------------------0255000309

ANTONIO CARLOS FERNANDES

333373972

29/07/2018

09:00

0255000317

IVAN NASCIMENTO DA SILVA

328984309

29/07/2018

09:00

0255000323

MARCIO JOSE DA SILVA

301078920

29/07/2018

09:00

0255000324

MARCOS DONIZETI NEVES COSTA

274282665

29/07/2018

09:00

0255000327

PAULO ROBERTO FERREIRA RAMOS

404416224

29/07/2018

09:00

