
 
 
 

 

                                   ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ/PB 

CONCURSO PÚBLICO Nº001/2019 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
 

A Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz, Estado da Paraíba, torna público que será realizada a prova prática 

para o cargo de ELETRICISTA, MAESTRO E MOTORISTA D, com base nos dispositivos legais que dão 

respaldo e normatizam as regras estabelecidas no respectivo Edital. 

 

I. DA PROVA PRÁTICA 

 
1. A Prova Prática será realizada na cidade de Brejo do Cruz -PB, no dia 15 de dezembro de 2019. 

2. Os candidatos convocados deverão comparecer à Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz, situada na Rua 

Solon de Lucena, n°10 – Centro às 08:00h.  

3. Os candidatos convocados deverão levar um documento oficial com foto.  

4. A Prova Prática será de caráter eliminatório e classificatório. 

5. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local 

designado. 

6. A Prova Prática para o cargo de Eletricista será avaliada numa escala de 0,00 (zero) a 100 (cem) pontos, 

onde o ponto de corte será de 50 pontos. Quanto aos critérios de análise da Prova Prática de Eletricista, 

serão considerados conhecimentos técnicos, destreza, e agilidade na execução das tarefas e qualidade do 

trabalho realizado, a fim de averiguar, se está o candidato apto ou inapto a exercer satisfatoriamente a sua 

função. A nota da Prova Prática será somada com o resultado da avaliação Escrita Objetiva podendo chegar 

a até 200,00 (Duzentos) pontos. 

7. Prova Prática para o cargo de Maestro será avaliada numa escala de 0,00 (zero) a 100 (cem) pontos, onde 

o ponto de corte será de 50 pontos. Quanto aos critérios de análise da Prova Prática de Maestro, serão 

considerados conhecimentos técnicos para ensaiar e reger grupos vocais e/ou instrumentais e aplicar 



técnicas de regência adequadas aos diferentes grupos vocais, instrumentais a fim de averiguar, se está o 

candidato apto ou inapto a exercer satisfatoriamente a sua função. 

8. Os candidatos às vagas de Motorista “D”, deverão comparecer ao local designado, munido de Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) na categoria exigida para o cargo, devendo o documento em questão estar 

devidamente dentro do prazo de validade, de acordo com a legislação vigente (Código de Trânsito 

Brasileiro). 

8.1 Não serão aceitos protocolos fornecidos pelo DETRAN em substituição à CNH válida 

para realização da Prova Prática. 

8.2 Quanto aos critérios de análise da Prova Prática de Motorista D serão considerados a 

identificação geral, os itens de segurança obrigatórios, a verificação da manutenção, o 

funcionamento, a condução, a operação e a segurança dos veículos. Na Prova Prática será 

avaliado o conhecimento do candidato em operação veicular atentando para as normas do 

Código de Trânsito Brasileiro a fim de averiguar se está o candidato apto ou inapto a 

exercer satisfatoriamente a sua função. 

8.3 Os candidatos à vaga de Motorista D serão avaliados na prova prática numa escala de 

0,00 (zero) a 100,00 (Cem) pontos. De acordo com o cargo poderão ser utilizados: Ônibus, 

Micro-Ônibus, Caminhões, Caçambas, Carro-Pipa, Ambulância ou qualquer veículo 

automotor compatível com a habilitação exigida ao cargo sendo considerado apto o 

candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 pontos. 

 

9. Não haverá segunda chamada ou repetição para a Prova Prática seja qual for o motivo alegado. 

10. A lista dos convocados constam no ANEXO I, deste Edital. 

11. O candidato que chegar após os horários  pré-estabelecidos, estará eliminado.  

 

 

 

 

 

Brejo do Cruz/PB, 11 de dezembro de 2019 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I      

 

ELETRICISTA  

CLASS NOME DO CANDIDATO 
 

PONTUAÇÃO 

01 BIANCA DA SILVA FERREIRA 62,00 

02 ELLEN VITORIA LINHARES DE LIMA 55,00 

03 THAYRONE ALVES GARCIA  52,00 

 

 

MAESTRO  

CLASS NOME DO CANDIDATO 
 

PONTUAÇÃO 

01 OBEDE MARTINS DA SILVA 54,00 

02 EMMANUEL RODRIGO BORGES  51,00 

 

 

MOTORISTA D  

CLASS NOME DO CANDIDATO 
 

PONTUAÇÃO 

01 FRANCISCO GLAUCO BATISTA DA SILVA 70,00 

02 JOSE VANDERLAN FERNANDES FERREIRA  70,00 

03 VERIDIANO DE OLIVEIRA MAIA 63,00 

04 FRANCIMAR SARAIVA APOLINARIO 61,00 

05 JUCELIO MARTINS TORRES 55,00 

06 JOSE JANDSON DE OLIVEIRA 55,00 

07 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA  55,00 

08 BRUNO LIMA DA SILVA 55,00 

09 REGINALDO TAVARES LEITE  53,00 

 


