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01 - Eletricista 

INSCRIÇÃO:  

2000368933 

SOLICITAÇÃO: 

Fiz todas as etapas seguindo todas as . Normas regulamentadoras do MTE: NR 6 – Equipamentos de Proteção  

Individual (http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm) e NR 10 – Segurança em instalações e serviços de eletricidade  

(http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm).  Tambem seguindo a todos os padrões de cores dos cabos, e o trabalho foi realizado 
de maneira correta e testado funcionando perfeitamente, peço que verifiquem e corrijam minha classificação me enviando uma copia da minha 
avaliação, grato desde já. 

ANÁLISE:  

A pontuação atribuída ao candidato está baseada em aspectos objetivos. Os descontos justificam-se pelo não-atendimento ou atendimento 
parcial aos itens constantes da Planilha de Avaliação, conforme observações realizadas pelo Avaliador: 
 
QUESITO TÉCNICO II - Técnica e Habilidade no uso de ferramenta 
Item 2 - Falta de habilidade no manuseio da ferramenta: 
O avaliador descontou 10 pontos em razão do prejuízo da habilidade devido ao candidato apresentar tremor excessivo, comportamento que 
ocasionou dificuldade do manuseio das ferramentas disponibilizadas e consequente comprometimento da eficácia no desenvolvimento da 
tarefa indicada. 
Item 4 - Outros: 
O candidato recebeu a instrução, comum aos demais candidatos, de utilizar todos os equipamentos disponibilizados para realização da prova 
com vistas à segurança na realização da tarefas e à demonstração dos conhecimentos básicos necessários ao desempenho do cargo. Ao não 
fazer uso do multímetro disponibilizado para avaliação desses aspectos o candidato proporcionou condições para que o avaliador realizasse 
o devido desconto (10 pontos). 
 
QUESITO TÉCNICO III - Produtividade e Eficiência 
Item 2 - Não utilizou a técnica adequada para a tarefa solicitada: 
Ao empregar condutores de cores diferentes (preto e vermelho) para a ligação do condutor fase do circuito (foto abaixo), o candidato não 
observou o preceito técnico de manutenção de cores distintas para a instalação do circuito elétrico, visto que a identificação dos condutores 
pertencentes a determinado circuito da instalação ocorre principalmente pela padronização de cores. Descontados 10 pontos.   
 

 
 
Item 3 - Outros: 
O desconto realizado pelo avaliador (10 pontos) se deu em decorrência da dificuldade do candidato em comprovar a destreza prática desejada 
pelo proponente ocupante do cargo para a realização das atividades laborais. 
 
Item Tempo Utilizado:  
O candidato utilizou 36 minutos para a realização da tarefa. Entende-se que tal prejuízo se deu pela combinação dos fatores anteriormente 
justificados. Descontados 30 pontos no total, conforme previamente determinado na planilha de avaliação. 
 
Para comprovar a informação, juntamos cópia da planilha de avaliação a qual ficará disponível, por meio do painel do candidato, link: 
anexos e será anexado cópia junto ao relatório final, para arquivo do município.  
 

DELIBERAÇÃO: PONTUAÇÃO MANTIDA. PLANILHA DISPONIBILIZADA AO RECORRENTE.  

 


