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MUNICÍPIO DE GARIBALDI / RS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA Nº 07/2011
NOTA INFORMATIVA SOBRE PROVA PRÁTICA
O Prefeito do Município de Garibaldi/RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e a
Fundação La Salle tornam pública a lista dos classificados para realização de prova prática, exclusiva para o cargo
de Técnico em Topografia e Geodésia, conforme a classificação obtida na prova objetiva, e os procedimentos para
sua realização.
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DOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA PRÁTICA.
Para o cargo de Técnico em Topografia e Geodésia
Inscrição
Nome
'009978
MICHEL GRANDO
'009407

FABIANO SARMENTO OLIVEIRA

'009181

ULISSES LOPES

'009810

ALESSANDRO SILVA SAVIANO

'009391

ELVIS LOPES OLIVEIRA

'009137

EVERTON JACI DA ROSA

'010056

TADEU MOACYR PASSOS MORAES

Classificação
1
2
3
4
5
6
7

PROCEDIMENTOS
Os procedimentos e critérios de avaliação permanecem os já publicados no Edital de Abertura 07/2011, assim como
os de eliminação, seguindo os demais procedimentos aqui apresentados.
Os candidatos devem comparecer ao local no horário e data informados a seguir no item 2.6 desta nota informativa,
com 30 minutos de antecedência ao horário previsto para início das provas práticas, munidos de documento de
identidade com foto, expedido por órgão público.
Esta etapa terá caráter classificatório e eliminatório, com avaliação individual por candidato, aplicada somente para
os candidatos considerados aprovados, a partir do resultado da prova objetiva, exclusivamente para o cargo de
Técnico em Topografia e Geodésia.
A prova prática consiste na avaliação sobre a demonstração prática dos conhecimentos, competências e
habilidades dos candidatos em relação às funções inerentes ao cargo, a exemplo do uso da estação total, nível
óptico e programa autocad, conforme os procedimentos e pontuação contidos na Ficha de Avaliação da Prova
Prática – Anexo I deste documento. O candidato que não alcançar a média mínima de 50 pontos na realização das
provas práticas será eliminado do concurso público, com a denominação de reprovado.

2.5

Será Eliminado do Concurso Público Nesta Etapa o Candidato Que:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização e/ou não estiver no local da
prova no horário previsto para assinar a ata de presença;
b) não apresentar documento de identificação com foto, expedido por órgão público, conforme previsto no edital de
abertura;
c) não alcançar a média mínima de 50 pontos na realização das provas práticas;
d) faltar com o devido respeito para com quaisquer dos examinadores, autoridades e/ou candidatos presentes;
e) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentar usar de meios fraudulentos
e/ou ilegais para a realização das provas;
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

2.6

Local de Realização das Provas Práticas
A aplicação das provas práticas terá início às 9h do dia 17 de dezembro de 2011 no seguinte endereço: Rua Luiz R.
Casacurta, 36, Centro, Garibaldi, RS – (Ginásio Municipal de Esportes).
A classificação dos candidatos ocorrerá conforme os critérios estabelecidos no edital de abertura 07/2011 e na
Ficha de Avaliação da Prova Prática, anexo I desta Nota Informativa.
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2.7

ANEXO I - Ficha de Avaliação da Prova Prática

Garibaldi, 12 de dezembro de 2011.
Fundação La Salle

Município de Garibaldi / RS

