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ATO 009: Edital de Convocação para Realização de Provas Práticas 
 

Ficam convocados, desde já, todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida e que prestarem 
a prova objetiva no período matutino, representado pelo Anexo I desta publicação, a prestarem a 
prova prática, na data, horário e locais abaixo especificados: 
 

Data da Prova: 21/11/2021 (Domingo) 
 

Todas as provas serão realizadas no mesmo local e horário, sendo: 
 

PROVA VESPERTINA (TARDE) 
 

LOCAL: 

Secretaria Municipal de Obras (Garagem Municipal) 
Rua Anitápolis, S/N 
Bairro Caeté – Alfredo Wagner/SC 
 
 

Turma 01 – Ordem Alfabética, por nome do candidato 
 

Horário de Abertura dos Portões: 13h30min 
Horário de Fechamento dos Portões: 13h45min 
Horário de Início das Provas: 13h45min 
Tempo de Prova: Individual de até 15 (quinze) minutos  
 

Cargo(s): 

• Operador de Máquinas – CNH “C” (Cargo 18). 

• Motorista – CNH “D” (Cargo 17) 
 

 

Recomendações Especiais para TODOS os candidatos participantes:  

1) Comparecer aos locais de prova designados com pelo menos 30 (trinta) minutos de 
antecedência. 

2) Os Operadores de Máquinas e os Motoristas devem apresentar a Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH na Categoria mínima exigida para cada cargo (Exigência do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB – Art. 144). A Carteira Nacional de Habilitação deve ser apresentada 
em original e dentro da validade, não podendo ser substituída por “protocolos” ou afins, sendo 
que a sua não apresentação enseja em não realização da prova e consequente eliminação do 
certame.  

3) Fazer uso de máscara facial profissional ou não profissional (tecido não tecido 
(TNT) ou tecido de algodão), conforme recomendado pelas autoridades sanitárias 
do Estado de Santa Catarina, desde o ingresso no local das provas até a respectiva 
saída. 

4) Fazer uso, sempre que necessário, de álcool em gel disponibilizados na entrada do local de 
provas, nos banheiros e em cada uma das salas destinadas às provas escrita e prática. 

5) Manter o afastamento de pelo menos 1,50 metros dos demais candidatos, 
enquanto adentra aos locais de prova ou aguarda o ingresso em sala de prova. 

6) Trazer e já ter disponível ao entrar em sala, caneta de corpo transparente, de tinta 
azul escuro ou preta, que será utilizada para assinar a lista de presença. 

7) Os candidatos que, assim desejarem, poderão adentrar as locais das provas com vasilhame 
de álcool em gel, desde que em recipientes plásticos transparentes, que não contenham 
rótulos, impressões ou quaisquer outras identificações. 
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8) Após a realização das provas o candidato deve deixar o local de sua prova imediatamente, não 
sendo permitidas aglomerações no local de prova, nem mesmo para espera de outros 
participantes. 

 

Após o fechamento dos portões, não será permitido o ingresso de nenhum 
candidato ao local de prova. 
 
O candidato que não se fizer presente no horário previsto para o início de prova, estará 
automaticamente eliminado do presente certame, independentemente de seu desempenho na 
etapa anterior. Não haverá segunda chamada para os presentes. 

 
Alfredo Wagner/SC, 17 de novembro de 2021. 

 

 
GILMAR SANI 

Prefeito do Município de Alfredo Wagner 
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ANEXO I: Relação de Candidatos por Turma de Prova 
 

Local de Prova: 

Secretaria Municipal de Obras (Garagem Municipal) 
Rua Anitápolis, S/N 

Bairro Caeté – Alfredo Wagner/SC 

Data de Prova: 21/11/2021 | Abertura dos Portões: 13h30min | Fechamento dos Portões: 13h45min | Início de Prova: 13h45min 
 

TURMA 01 
 

CARGO INSCRIÇÃO NOME CPF ORDEM 

OPERADOR DE MÁQUINAS 162 ELDER CORREIA 128.053.***-** 1 

OPERADOR DE MÁQUINAS 75 LUCIANO FORSTER 079.225.***-** 2 

OPERADOR DE MÁQUINAS 256 VALDEVINO MACHADO 023.541.***-** 3 

MOTORISTA 38 ADAILTO DE SOUZA 086.404.***-** 4 

MOTORISTA 134 ALCEU LOPES 904.471.***-** 5 

MOTORISTA 280 FELIPE HENRIQUE GERBER 299.828.***-** 6 

MOTORISTA 219 FILIPE COELHO RAIMUNDO 034.608.***-** 7 

MOTORISTA 93 ISABEL DA SILVA 047.630.***-** 8 

MOTORISTA 300 JOSE DA CUNHA 538.529.***-** 9 

MOTORISTA 133 LUCIULA KLAUMANN HEIDERSCHEIDT 026.341.***-** 10 

MOTORISTA 286 LUIZ EDUARDO HEINZ 063.462.***-** 11 
 

Total: 11 candidatos 

 


