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A Prefeitura do Município de Capivari, em cumprimento às disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições do Concurso 
Público nº 5/2015, RESOLVE: 

 

1 – INFORMAR que não houve interposição de recursos administrativos contra o Edital de Classificação Provisória. 

 

2 – CONVOCAR os candidatos aprovados na prova OBJETIVA para os cargos de: AUXILIAR DE PADEIRO, MOTORISTA, PADEIRO e 
SERVENTE para realização das PROVAS PRÁTICAS no dia 27 de setembro de 2015 (domingo) nos horários e locais relacionados 
no ANEXO I – HORÁRIOS E LOCAIS DE PROVA PRÁTICA.  

 

3 – INFORMAR que os candidatos convocados deverão apresentar-se ao Coordenador com uma antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário designado para o início da prova, portando documento de identidade original com foto. Entende-se por documento de 
identidade original: Carteiras e/ou cédulas de Identidade expedidas pelas secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por 
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade (OAB, CRM, CREA, CRC, etc.); 
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação na forma 
da Lei nº 9.503/1997, não sendo admitido no recinto de realização das provas o candidato que não portá-lo.  
 

4 – INFORMAR que para a Prova Prática de AUXILIAR DE PADEIRO E PADEIRO, o candidato deverá se apresentar portando touca e 
avental descartáveis. 

4.1 - AUXILIAR DE PADEIRO: A Prova Prática consistirá na execução de tarefas inerentes às seguintes fases da preparação de “pão 
de leite” conforme receita que será disponibilizada a todos os candidatos: preparo da massa, descanso, divisão, moldagem e 
acondicionamento. O candidato efetuará as tarefas sob a supervisão e orientação de outro candidato concorrente ao cargo de Padeiro, 
com o qual executará conjuntamente as tarefas de moldagem e acondicionamento. A avaliação será efetuada por técnico da área de 
panificação, sendo atribuída pontuação de 0 a 100 pontos, conforme o desempenho do candidato nos seguintes quesitos: a) Postura e 
vestimenta (10 pontos): o candidato deverá se apresentar trajando indumentária adequada ao serviço que irá realizar (avental e touca 
descartáveis); serão observados o asseio e a higiene pessoal e no manuseio dos insumos e equipamentos, postura e linguajar utilizado 
durante a realização da tarefa; b) Atendimento às orientações técnicas (20 pontos): o candidato deverá demonstrar capacidade de 
entendimento e atendimento adequado às orientações técnicas determinadas pelo candidato concorrente ao cargo de Padeiro que 
supervisionará sua tarefa; c) Conhecimento Técnico (30 pontos): o candidato deverá ser capaz de reconhecer equipamentos e 
insumos utilizados na realização da tarefa, além de responder a eventuais indagações efetuadas pela Banca Examinadora, referentes 
ao preparo da massa, descanso, divisão, moldagem, acondicionamento e outros procedimentos adotados para realização da tarefa. d) 
Habilidade e Agilidade (40 pontos): será observada a habilidade e agilidade do candidato no uso dos ingredientes e equipamentos, no 
manuseio da massa, na arrumação em forma, na divisão, na moldagem e no acondicionamento dos pães, bem como a utilização do 
tempo estimado pela Banca Examinadora para realização de cada fase das tarefas. A nota máxima será atribuída ao candidato que 
conseguir executar integralmente as tarefas no tempo destinado, sem falhas técnicas. Serão descontados pontos por cada falha 
apresentada nos diversos quesitos, proporcionais à gravidade dos erros ou aos lapsos na execução. Será CLASSIFICADO na Prova 
Prática o candidato que obtiver a nota mínima de 50 pontos no somatório dos quesitos. Será DESCLASSIFICADO o candidato que não 
obtiver a pontuação mínima requerida.  
4.2 - PADEIRO: A Prova Prática consistirá na execução de tarefas inerentes às seguintes fases da preparação de “pão de leite” 
conforme receita que será disponibilizada a todos os candidatos: 1) preparo da massa, descanso e divisão – nestas fases o candidato 
ao cargo de Padeiro orientará e supervisionará as tarefas que serão executadas por outro candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; 2) 
moldagem e acondicionamento – nestas fases o candidato ao cargo de Padeiro orientará e executará as tarefas em conjunto com 
candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; 3) fermentação, cozimento e resfriamento – nestas fases, a execução estará sob 
responsabilidade exclusiva do candidato ao cargo de Padeiro, o qual será responsável pela qualidade do produto final. A avaliação será 
efetuada por técnico da área de panificação, sendo atribuída pontuação de 0 a 100 pontos, conforme o desempenho do candidato nos 
seguintes quesitos: a) Postura e vestimenta (10 pontos): o candidato deverá se apresentar trajando indumentária adequada ao serviço 
que irá realizar (avental e touca descartáveis); serão observados o asseio e a higiene pessoal e no manuseio dos insumos e 
equipamentos, postura e linguajar utilizado durante a realização da tarefa; b) Capacidade de planejamento e supervisão da rotina (20 
pontos): será verificada a capacidade do candidato de planejar a rotina de produção e de orientar e supervisionar as tarefas destinadas 
ao candidato ao cargo de Auxiliar de Padeiro; c) Conhecimento Técnico, Habilidade e Agilidade (30 pontos): o candidato deverá 
reconhecer equipamentos e insumos utilizados na realização da tarefa, além de responder a eventuais indagações efetuadas pela 
Banca Examinadora, referentes ao preparo da massa, descanso, divisão, moldagem, acondicionamento, fermentação, cozimento, 
resfriamento e outros procedimentos adotados para realização da tarefa; também será observada a habilidade e agilidade do candidato 
no desenvolvimento das fases da tarefa a ele atinentes (moldagem, acondicionamento, fermentação, cozimento e resfriamento), bem 
como a utilização do tempo estimado pela Banca Examinadora para realização de cada fase das tarefas; d) Produto Final (40 pontos): 
será verificado o produto final após o forneamento, através de amostra em que se avaliará o tamanho, textura, cor e sabor dos pães. A 
nota máxima será atribuída ao candidato que conseguir executar integralmente as tarefas no tempo destinado, sem falhas técnicas. 
Serão descontados pontos por cada falha apresentada nos diversos quesitos, proporcionais à gravidade dos erros ou aos lapsos na 
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execução. Será CLASSIFICADO na Prova Prática o candidato que obtiver a nota mínima de 50 pontos no somatório dos quesitos. Será 
DESCLASSIFICADO o candidato que não obtiver a pontuação mínima requerida. 
 

5 – INFORMAR que para a Prova Prática de Motorista, o candidato convocado deverá apresentar ao Examinador, no dia da prova, 
Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” ou “E”, em pleno vigor. Referido documento deverá ser apresentado no original e 
estar dentro do prazo de validade e é imprescindível para a condução do veículo em que será efetuada a avaliação. O candidato que 
deixar de apresentar referido documento ou apresentá-lo de forma diversa do estabelecido neste Edital, será impedido de realizar a 
Prova Prática e, portanto, DESCLASSIFICADO do Concurso Público. 

5.1 – MOTORISTA: A Prova Prática consistirá da realização de exame de condução de ÔNIBUS, devendo o candidato efetuar 
percurso que será divulgado apenas no momento da aplicação da prova, no tempo máximo de 12 minutos, sob a supervisão de um 
Examinador que orientará as atividades, nas quais deverá demonstrar perícia e segurança na condução e conhecimento das normas de 
trânsito, dos recursos do veículo e dos equipamentos de segurança veicular. Ao final, deverá efetuar prova de baliza, no tempo máximo 
de 3 minutos. Ao desempenho dos candidatos na Prova Prática será atribuída pontuação de 0 a 100 pontos, sendo a avaliação 
efetuada segundo os quesitos: a) Segurança Veicular, Equipamentos Obrigatórios e Legislação de Trânsito - 20 pontos; b) Regras 
de Circulação - 40 pontos; Utilização e desenvolvimento dos recursos do veículo - 40 pontos. A nota máxima será atribuída ao 
candidato que conseguir executar integralmente as tarefas no tempo destinado, sem falhas técnicas. Serão descontados pontos por 
cada falha apresentada nos diversos quesitos, proporcionais à gravidade dos erros ou aos lapsos na execução. Será CLASSIFICADO 
na Prova Prática o candidato que obtiver a nota mínima de 50 pontos no somatório dos quesitos. Será DESCLASSIFICADO o 
candidato que não obtiver a pontuação mínima requerida ou que não conseguir realizar a prova de baliza no tempo destinado. 
 

6 – INFORMAR que para a Prova Prática de SERVENTE, o candidato deverá se apresentar com traje adequado para execução das 
tarefas abaixo relacionadas. 

6.1 - SERVENTE: A Prova Prática consistirá na execução de tarefas inerentes à função, tais como: varrição e limpeza de piso, limpeza 
de vidros, pias, desinfecção de equipamentos sanitários, etc. A avaliação levará em conta o desempenho do candidato nas tarefas 
propostas, a adequação às normas técnicas, o adequado uso e aproveitamento dos equipamentos e materiais disponibilizados, a 
qualidade da execução do serviço e a produtividade, medida pelo tempo utilizado para a realização das tarefas. O tempo para a 
execução das tarefas será de 30 minutos, incluído aquele destinado ao preparo e à organização inicial e final dos materiais e 
equipamentos. Será atribuída pontuação de 0 a 100 pontos, com base nos seguintes quesitos: a) Apresentação Pessoal e 
Capacidade de Absorver as Instruções – 20 pontos; b) Habilidade com equipamentos, produtos e instrumentos de trabalho – 40 
pontos; c) Produtividade e Eficiência – 40 pontos. A nota máxima será atribuída ao candidato que conseguir executar integralmente 
as tarefas no tempo destinado, sem falhas técnicas. Serão descontados pontos por cada falha apresentada nos diversos quesitos, 
proporcionais à gravidade dos erros ou aos lapsos na execução. Será CLASSIFICADO na Prova Prática o candidato que obtiver a nota 
mínima de 50 pontos no somatório dos quesitos. Será DESCLASSIFICADO o candidato que não obtiver a pontuação mínima 
requerida. 

 

 

CAPIVARI, 17 de setembro de 2015.  

Prefeitura Municipal de CAPIVARI 

 

 


