
 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE GOIANIRA 

EDITAL Nº. 01/2019 

 

ANEXO VIII – ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA 

 

1 As Provas Práticas para os cargos de Eletricista de Veículos, Eletricista de Baixa Tensão, Mecânico, 

Mecânico Soldador, Operador de Máquinas, Operador de Usina Asfáltica e Tratorista valerá de 0 a 10,00 

pontos e será considerado APTO o candidato que obtiver, no mínimo, 6,00 pontos. 

2 O local com o respectivo endereço e hora de realização das provas será disponibilizado ao candidato na 

página do concurso no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>, conforme a data determinada no 

Cronograma (Anexo I), não sendo enviada para o endereço do candidato correspondência individualizada. 

3 Os critérios para a avaliação versarão sobre as seguintes atividades: 

 

CARGO: ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO 

 Realizar conservação e providenciar as ferramentas e instrumentos de ensaio e testar equipamentos 

para atendimentos dos serviços de manutenção; Realizar testes e ensaios elétricos para aceitação e 

recebimento de novos equipamentos; Executar manutenções corretivas em sistemas de controle, comando 

e proteção de quadros de controles de motores e/ou nos circuitos de comandos elétricos dos equipamentos 

de potência; Instalar e efetuar a manutenção de linhas, circuitos de luz e força, separando, substituindo e 

fixando tomadas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e reatores, quadros e acessórios; Efetuar a manutenção 

nas instalações elétricas, redes de baixa tensão, cabines de força, quadros e outros, instalando e 

reformando aparelhos de ar condicionado, para o funcionamento adequado do sistema elétrico; Efetuar a 

manutenção preventiva de motores, transformadores, disjuntores, reatores, equipamentos elétricos em 

geral, sistemas de comando, sinalização e proteção; Efetuar estudos detalhados das necessidades de 

demanda e levantamento das características dos equipamentos em funcionamento a fim de dimensionar as 

alterações na rede e instalações elétricas; Zelar pelo funcionamento adequado do sistema elétrico dos 

edifícios da autarquia, observando os projetos executivos de eletricidade, dirimindo dúvidas com os 

engenheiros, observando os detalhes de segurança no trabalho e propondo modificações necessárias; 

Executar outras atividades correlatas à função; Atender todas as solicitações do superior hierárquico; 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional.  

 A prova terá duração de até 30 minutos por candidato. No dia da prova, o candidato deverá levar 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

CARGO: MECÂNICO  

 Executar montagem e desmontagem de motores; bombas hidráulicas de máquinas; Substituir peças 

avariadas; Regular motor de veículos, segundo orientação recebida; Executar manutenção preventiva de 

veículos, máquinas da frota e equipamentos; Executar a lubrificação de peças, ferramentas e partes 

móveis de motores, segundo orientações recebidas; Manter e conservar os equipamentos que utiliza; 

Manter o local de trabalho limpo e arrumado; Cuidar da manutenção de sistemas de transmissão, freios, 

direção e suspensão de máquinas e equipamentos; Fazer a desmontagem, verificação do estado e limpeza 

de peças de motores, elementos de transmissão, diferencial e outras partes que requeiram manutenção, 

seguindo técnicas apropriadas. Reconhecer e utilizar ferramentas comuns e especiais, bem como 

substâncias detergentes e removedoras de impurezas. Inspecionar, reparar e regular peças. Reconhecer e 

compreender o funcionamento de maquinas e veículos. Diagnosticar defeitos com base em relatos de 

operador e inspeção. Proceder a recuperação de maquinas e veículos.  

 A prova terá duração de até 30 minutos por candidato. No dia da prova, o candidato deverá levar 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

 Operar máquinas de movimentação de terra, tais como motoniveladoras, pás-carregadeiras, rolo 

compactador, retroescavadeira, tratores, máquinas providas de caçamba e equipamento para 

movimentação de terra; Executar serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, abertura, 

conservação e limpeza de vias e estradas vicinais; Realização de curva de nível; Conduzir, operar e 

manobrar máquinas pesadas; Conhecer o funcionamento das máquinas; Realizar manutenção e 

procedimentos de funcionamento; Identificar defeitos; Conhecer e executar medidas de segurança, 

recomendadas para operação e estacionamento de máquinas. 

 A prova terá duração de até 30 minutos por candidato. No dia da prova, o candidato deverá levar 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

  

CARGO: MECÂNICO SOLDADOR 

Descrição Detalhada 

 Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações, desenhos e outros detalhes, 

selecionando o tipo de solda a ser utilizado; Preparar as partes a serem soldadas, aplicando o tratamento 

adequado, de forma a obter uma soldagem perfeita; Fazer o acabamento final na peça soldada, limando, 

esmerilando ou lixando as partes trabalhadas; Efetuar cortes em materiais ou peças de metal, utilizando 

maçarico e plasma; Verificar o estado de conservação e executar a manutenção preventiva nas partes 

soldadas dos equipamentos e ferramentas; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro 

do trabalho realizado e material consumido; Especificar e solicitar o material a ser utilizado; Manter o 

locar de trabalho limpo e organizado; Conservar as ferramentas e instrumentos de trabalho; Executar 

outras atividades afins; Atender solicitações do superior hierárquico; Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 A prova terá duração de até 30 minutos por candidato. No dia da prova, o candidato deverá levar 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

CARGO: OPERADOR DE USINA ASFALTICA 

 Produção de Asfalto: Dosar e preparar os materiais necessários para pavimentação asfáltica; 

Administrar uma usina de asfalto, compreendendo a mistura de agregados, armazenamento de insumos, 

elaboração de relatórios de controle de consumo. 

 Gestão de pessoas: Coordenar equipes, atribuir funções, fiscalizar o trabalho e preocupar- se com 

higiene e segurança do trabalho. Maquinas e Equipamentos; Orientar e fiscalizar o uso, compreender o 

funcionamento, verificar a existência de defeitos e indicar equipamentos para a manutenção. 

 A prova terá duração de até 30 minutos por candidato. No dia da prova, o candidato deverá levar 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

CARGO: ELETRICISTA DE VEÍCULOS 

 Planejar serviços de instalação e manutenção em veículos, instalar sistemas e componentes, conectar 

cabos aos equipamentos e acessórios, testar o funcionamento, realizar manutenção preventiva e corretiva, 

cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde e realizar com qualidade as instalações; e executar 

outras tarefas correlatas e afins. 

 A prova terá duração de até 30 minutos por candidato. No dia da prova, o candidato deverá levar 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

CARGO: TRATORISTA 

 Compreender o funcionamento de um trator agrícola; Identificar e realizar operações diárias do trator e 

implementos; Realizar operações com grade niveladora, grade aradora, arado, roçadeira e carretas. 

 A prova terá duração de até 30 minutos por candidato. No dia da prova, o candidato deverá levar 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

 

 


