ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Realização
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS E PROVA
PRÁTICA
O Município de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, mediante as condições estipuladas no
Edital de Abertura nº001/2010, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA
PÚBLICO:
Art. 1º: Segue abaixo a relação dos Títulos a serem enviados dos Cargos de Professor I, Professor
II, Professor III. Não serão aceitos os títulos em desacordo com este Edital.
Art.2°: Ficam convocados para prova de títulos os candidatos relacionados no ANEXO I.
PROVA DE TÍTULOS
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO
PONTOS
VALOR
MÁXIMA DE
MÁXIMO
TÍTULOS
1
Comprovante de graduação em licenciatura (desde de
1,00
1,00
que não seja o que permitiu a inscrição no concurso,
ou seja, desde que não seja o dos requisitos básico
para o cargo).
2
Comprovante de pós-graduação em nível de
1,00
2,00
especialização – carga horária mínima de 360h na área
da educação.
1
Comprovante de pós-graduação em nível de mestrado
1,50
1,50
na área da educação.
1
Comprovante de pós-graduação em nível de doutorado
2,00
2,00
na área da educação.
2
Trabalho científico na área da educação, apresentado
1,00
2,00
em congresso, seminário, simpósio, mesa redonda ou
painel e/ou publicado ou reproduzido por órgão oficial.
3
Participação em curso, seminário, congressos na área
0,50
1,50
da educação, a contar de 01/01/2005, e com 40h no
mínimo.
VALOR TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS
10,00
a) Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos deverão ser expedidos por instituição oficial e
reconhecida pelo MEC. Será aceita certidão de conclusão de curso, desde que acompanhada do
histórico escolar, todos com autenticação em cartório.
Art. 3°: Os candidatos dos Cargos de Professor I, Professor II e Professor III convocados para a
prova de títulos por este edital deverão, no período das 08h do dia 27/07/2010 até às 23h59min do
dia 02/08/2010 (observado o horário oficial de Brasília/DF), preencher o Formulário de Cadastro e
Envio de Títulos no endereço eletrônico www.aocp.com.br, Após completado o preenchimento, o
candidato deverá imprimir duas vias do comprovante, retendo uma para si. A segunda via,
juntamente com os documentos comprobatórios dos títulos relacionados deverão ser enviados,
impreterivelmente, até o dia 03/08/2010 via Sedex com AR (aviso de recebimento, será observada a
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data de postagem) para o endereço informado nas etiquetas geradas junto com o Comprovante de
Cadastro e Apresentação dos Títulos.
Art.4°: Ficam convocados para prova prática os candidatos relacionados a seguir:
Local das Provas Práticas para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas: Secretaria
Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito, sita na Rua Floresta, n° 560, Bairro Centro,
Município de Santo Augusto.
Os candidatos deverão comparecer no local e horário determinados portando a carteira
Nacional de Habilitação.
CARGO MOTORISTA
NOME

INSCRIÇÃO

OBJETIVA

DATA DA
PROVA
PRÁTICA

HORÁRIO DA
PROVA
PRÁTICA

Carlos Alberto Antunes da Rosa

12701739

52.00

01/08/2010

09h

Celso Strada

12704217

60.00

01/08/2010

09h30min

Cristiano Luis Becker

12704993

52.00

01/08/2010

10h

Jeferson la Paz

12700088

60.00

01/08/2010

10h30min

José de Alencar Eickhoff

12700166

52.00

01/08/2010

11h

Rodrigo Gampert de Almeida

12701285

64.00

01/08/2010

11h30min

INSCRIÇÃO

OBJETIVA

DATA DA
PROVA
PRÁTICA

HORÁRIO DA
PROVA
PRÁTICA

13001875

52.00

01/08/2010

09h

CARGO OPERADOR DE MÁQUINAS
NOME

Itamar Zan
CARGO
Motorista

PROVA PRÁTICA
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO VALOR
MÁXIMO
- A prova será realizada em veículo tipo caminhão caçamba. 0,00 a 40,00
40,00
- Exame prático de direção veicular, será avaliado na
presença de examinadores, em percurso a ser determinado
no momento da prova, com duração de 20 (vinte) minutos,
onde serão avaliados os seguintes itens: verificação das
condições do veículo, partida e parada, uso do câmbio e
dos freios, localização do veículo na pista, observação das
placas de sinalização, velocidade desenvolvida, e
obediência às situações do trajeto.
- O aproveitamento do candidato na prova de direção
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veicular será avaliado em função da pontuação negativa
das faltas cometidas no percurso.
- A pontuação e o tempo de execução de cada tarefa serão
atribuídos de acordo com a sua importância e
complexidade.
Operador de - A máquina utilizada na prova prática poderá ser escolhida 0,00 a 40,00
Máquinas pelo candidato entre as máquinas Retro-escavadeira; Pá
Carregadeira; Patrola. Segue abaixo a descrição da prova
para cada máquina:
Pá
- Movimentar a máquina para frente para trás, esquerda e
Carregadei direita. Levantar e abaixar a concha, movimentar a concha.
ra
Girar a máquina em 180º. Executar tarefas diversas.
Os critérios de avaliação serão: direção, controle,
segurança, zelo, agilidade e habilidade no manuseio da
máquina.
Patrola
- Movimentar a máquina para frente e para trás, manipular as
alavancas do controle da lâmina niveladora. Movimentar a
lâmina para baixo, para cima e transversalmente. Executar
tarefas diversas.
Os critérios de avaliação serão: direção, controle,
segurança, zelo, agilidade e habilidade no manuseio da
máquina.
Retro
- Movimentar a máquina para frente e para trás. Movimentar
Escavadeira as duas conchas utilizando todas as alavancas. Ancorar o
equipamento utilizando as sapatas estabilizadoras.
Executar tarefas diversas.
Os critérios de avaliação serão: direção, controle,
segurança, zelo, agilidade e habilidade no manuseio da
máquina.
VALOR TOTAL DA PROVA PRÁTICA
Art. 5º: Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Augusto, 26 julho de 2010.

Alvorindo Polo
Prefeito Municipal

Umberto Luis Roveda Tassi
Secretário Municipal de Administração
“NÃO USE DROGAS, DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

40,00

40,00

