
   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 
Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores – CEP 19820-000 – Fone/Fax: (18) 3373-4500 

Tarumã – Estado de São Paulo  

 
 

 
1 

 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2019 

EDITAL PARA A PROVA PRÁTICA Nº. 034/2019 

 

OSCAR GOZZI, Prefeito do Município de Tarumã, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o Edital para as 

Provas Práticas do Concurso Público N° 001/2019. As provas práticas serão realizadas de acordo com os procedimentos 

constantes da Seção “VII. DA PROVA PRÁTICA” do edital Nº 019/2019 e de acordo com as instruções especiais para cada 

cargo, constantes deste edital. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

I. . DOS LOCAIS E DATAS DAS PROVAS 

As provas práticas ocorrerão no dia 07 de abril de 2019. 

Os locais e os horários das provas práticas para cada cargo são apresentados na tabela abaixo. Caso haja alteração, será 

publicada no endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos.   

 

Cargos Locais Horário 

Agente Administrativo ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA” 9h 

Atendente de Consultório Dentário PSF dos Lagos 9h 

Auxiliar de Enfermagem PSF dos Lagos 9h 

Motorista Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Tarumã 8h e 13h 

 

II. DA FORMA DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 

 

A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica-Científica e a Habilidade por meio de avaliação do 

desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes à Função de cada cargo. 

A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das 

atividades relativas ao cargo.  

A Capacidade Técnica-científica se traduz na capacidade prática e teórica de manuseio adequado de instrumentos, 

documentos, equipamentos, implementos e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 

A Habilidade associada a atitudes na execução de tarefas será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e 

correto das tarefas propostas, sendo estas extraídas do rol de atribuições inerentes a cada cargo conforme a Descrição 

Sumária dos Cargos do Edital Nº 019/2019. 

As provas práticas terão duas modalidades de avaliação: 

 

a) Prova prática avaliada posteriormente à realização das provas: nessa modalidade o candidato realizará a prova de 

acordo com sua área de atuação e em tempo pré-definido para sua execução. Posteriormente será corrigida e avaliada por 

profissionais habilitados para cada área de conhecimento. As correções serão pautadas na avaliação de desempenho técnico-

científico e habilidade para o desenvolvimento de documento, laudo, sistematização de assistência, prescrição e afins, 

inerentes à função de cada cargo. 

Para essa modalidade de prova prática caberá recurso, que poderá ser interposto por meio do preenchimento de formulário 

disponível na Área do Candidato, após a divulgação da pontuação. 

http://www.fema.edu.br/concursos
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b) Prova prática avaliada durante a realização das provas: nessa modalidade o candidato realizará a prova de acordo 

com sua área de atuação e em tempo pré-definido para sua execução. A avaliação ocorrerá no decorrer das provas e será 

realizada por bancas avaliadoras constituídas por profissionais habilitados em cada área de conhecimento. As correções serão 

pautadas na avaliação de desempenho técnico-científico e habilidade para o desenvolvimento de atividades específicas da 

função de cada cargo. 

Para essa modalidade de prova prática não caberá recurso. 

 

As provas práticas serão preparadas, realizadas e aplicadas por profissionais capacitados nas respectivas áreas. 

Poderá haver gravação em áudio e vídeo da execução da prova prática pela Instituição responsável pela aplicação. 

 

III. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

A prova prática para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO constará de produção e formatação de um texto a partir da 

apresentação de uma situação problema inerente à área de atuação, onde o candidato deverá descrever a conduta a ser 

adotada ou criar um documento, conforme suas atribuições, tendo a duração de 15 minutos para leitura da situação e criação 

do texto, seguindo escala de pontuação de 0 (zero) a 100 (cem), sendo considerados, para sua correção, os seguintes 

parâmetros e critérios: 

 

a) Criação e digitação do texto com coerência ao gênero do documento solicitado (40 pontos). 

b) Formatação do documento: margens, alinhamento do título e do corpo do texto, espaçamento entre linhas, parágrafo, 

tipo, tamanho e estilo da fonte, tipo de papel e outras formatações necessárias para a boa estética do documento (40 

pontos). 

c) Ortografia e gramática (20 pontos). 

 

Para a digitação de texto, será observada a habilidade em utilizar microcomputadores com Sistema Operacional Linux, cujo 

editor de textos poderá ser Libre Office. 

O candidato deverá estar apto a digitar e utilizar qualquer tipo de teclado e mouse. 

O candidato será responsável por qualquer falha decorrente de tecla acionada indevidamente, a qual venha a prejudicá-lo 

durante a realização da prova prática, devendo o candidato ter conhecimento básico de informática que lhe permita solucionar 

o problema, caso isto ocorra.  

O documento produzido pelo candidato será impresso conforme solicitação do fiscal e aplicador de prova e o candidato deverá 

assiná-lo imediatamente, rubricando as demais folhas, caso haja.  

Antes do início da prova serão concedidos até 2 (dois) minutos para que o candidato possa conferir e se familiarizar com o 

equipamento colocado à sua disposição. 

Não haverá segunda chance para o candidato que por ventura não consiga concluir a prova ou a conclua em tempo acima do 

estimado.  

Não haverá segunda chamada para realização de provas ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido 

para sua realização.  
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

A prova prática para os cargos de AUXILIAR DE ENFERMAGEM e ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO terá 

duração de até 20 (vinte) minutos para cada candidato e será composta de duas partes. 

 

Na primeira, o candidato, deverá realizar uma abordagem ao suposto paciente que será atendido na unidade de saúde, em 

suas respectivas áreas de conhecimento. 

A situação do paciente será apresentada no momento da prova pelo próprio paciente, que no caso, estará apenas atuando, 

simulando uma situação que demanda atendimento do serviço de saúde. 

As provas serão realizadas em ambiente com condições de reproduzir a prática de atendimento nas áreas de atuação. 

Na segunda parte, o candidato, deverá realizar o procedimento adequado ao cenário e cena apresentada pelo paciente/ator. 

A prova prática para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e Atendente de Consultório Dentário será avaliada por banca 

examinadora de acordo com os seguintes critérios:  

 

a) Postura ética e pessoal (NR-32) (20 pontos).  

b) Abordagem ao usuário/paciente (40 pontos).  

c) Domínio das técnicas (40 pontos). 

 

Não haverá segunda chance para o candidato que por ventura não consiga concluir a prova ou a conclua em tempo acima do 

estimado.  

Não haverá segunda chamada para realização de provas ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido 

para sua realização. 

 

MOTORISTA 

 

A prova prática para os cargos de MOTORISTA será realizada em locais e horários estabelecidos, com veículo(s) 

apropriado(s) ao cargo. 

Para a realização da Prova Prática o candidato deverá apresentar-se munido de documento de identidade no seu original, bem 

como de Carteira Nacional de Habilitação, com a categoria exigida, dentro do prazo de validade, fazendo uso de óculos (ou 

lentes de contato), quando houver essa exigência na respectiva CNH. Para execução da prova prática, o candidato será 

avaliado, durante toda a prova por, no mínimo, um avaliador credenciado no Órgão de Trânsito competente. 

A prova prática consistirá de uma etapa: estacionamento em vaga delimitada por balizas removíveis e condução do veículo 

com transmissão mecânica em trajeto pré-definido.  

A delimitação da vaga balizada para a prova prática, em veículo deverá atender as seguintes especificações, por tipo de 

veículo utilizado:  

 

a) Comprimento total do veículo, acrescido de mais 30% (trinta por cento).  

b) Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento).  

 

O tempo para o estacionamento de veículos em espaço delimitado por balizas, para 3 (três) tentativas, considerando as 

condições da via e respeitados os seguintes intervalos: de 2 (dois) a 5 (cinco) minutos.  

A prova prática será avaliada em função da pontuação negativa por faltas, atribuindo-se o desconto com a seguinte pontuação, 

em caso de falta:  
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a) Uma falta eliminatória: reprovação (será atribuída nota ZERO à prova prática). 

b) Uma falta grave: 8 (oito) pontos negativos. 

c) Uma falta média: 5 (cinco) pontos negativos. 

d) Uma falta leve: 3 (três) pontos negativos. 

 

As faltas serão classificadas e pontuadas da seguinte forma: 

 

a) Faltas Eliminatórias: 

 Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória.  

 Avançar sobre o meio fio.  

 Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido.  

 Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga.  

 Transitar em contramão de direção.  

 Não completar a realização de todas as etapas do exame.  

 Avançar a via preferencial.  

 Provocar acidente durante a realização do exame.  

 Exceder a velocidade regulamentada para a via.  

 Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova.  

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.  

 

b) Faltas Graves:  

 

 Desobedecer à sinalização da via ou ao agente da autoridade de trânsito.  

 Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção.  

 Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo 

ou, ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo.  

 Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele.  

 Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente.  

 Não usar devidamente o cinto de segurança.  

 Perder o controle da direção do veículo em movimento.  

 Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo. 

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.  

 

c) Faltas Médias:  

 

 Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre.  

 Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima. 

 Fazer conversão incorretamente.  

 Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.  

 Desengrenar o veículo nos declives. 

 Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias.  

 Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens.  

 Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro.  
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 Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso.  

 Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.  

 

d) Faltas Leves:  

 

 Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado.  

 Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor.  

 Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores.  

 Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento.  

 Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo.  

 Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada.  

 Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro.  

 Cometer qualquer outra infração de natureza leve. 

 

Não haverá segunda chance para o candidato que não consiga concluir a prova ou a conclua em tempo acima do estimado.  

Não haverá segunda chamada para realização de provas ou exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido 

para sua realização.  

 

Tarumã, 02 de abril de 2019. 

GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA 

Presidente da Comissão 

Visto: 

OSCAR GOZZI 

Prefeito de Tarumã 

 

 

Informações 

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1200 

Vila Nova Santana – Assis/SP 

E-mail: concursotaruma@femanet.com.br 

Site: www.fema.edu.br/concursos 

Prefeitura Municipal de Tarumã 

Endereço: Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores 

CEP 19820-000 

Telefone/Fax: (18) 3373-4500 

Site: www.taruma.sp.gov.br 

 

http://www.fema.edu.br/
http://www.taruma.sp.gov.br/



