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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2018 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS – PROVA PRÁTICA  
 
 
 

Segue análise dos recursos interpostos pelos candidatos, referente ao Concurso Público – Edital 001/2018, referente a Prova Prá-
tica, realizada dia 24 de março de 2019. 
 
Inscrição Nome Cargo Análise da Banca  

179627 Cleomar Soares Reis Marceneiro 

ANÁLISE: Informamos ao candidato que instalação de fechaduras são atividades corriqueiras na atividade 
de um marceneiro. 
No caso do graminho, é uma ferramenta de grande utilidade em uma marcenaria, na instalação da fechadura 
não havia necessidade de utilizá-la, e sim na tarefa 01 que solicitava: “Separação de alguns materiais ou 
ferramentas comuns utilizadas em uma marcenaria, total de 10 itens (valendo 1,0 ponto) cada item correto. 
Será entregue ao candidato materiais que deverão ser separados de acordo com a sua descrição tipo e me-
didas. Tempo estimado 10 minutos (conhecimento de materiais e equipamentos)” para ser avaliado no que-
sito “Técnica/Aptidão/Eficiência nos Conhecimentos Específicos”, o candidato deve ter no mínimo o conhe-
cimento em materiais e equipamentos. 
Ao término da prova, foi feita a conferência dos acertos e erros de cada item junto com o candidato, e este 
mesmo relatou a banca avaliadora que não conhecia a referida ferramenta “graminho” e como outros 4 itens 
com um total de apenas 5 itens corretos, vale ressaltar, que os itens que estavam sendo separados eram 
ferramentas e matérias basicamente usados apenas em marcenarias. 
No caso da fechadura, onde o candidato relata que foi confundido pelo fato da fechadura não estar aparente 
e estar em uma caixa e embalada em plástico isto não o desqualifica, pois, o candidato recebeu uma fecha-
dura nova na caixa. A tarefa solicitava “Montagem e instalação de uma fechadura com cilindro em uma porta 
de madeira. O candidato receberá uma fechadura nova e uma peça de madeira simulando uma porta e com 
o furo principal já feito, terá a sua disposição todas as ferramentas necessárias para a montagem da fecha-
dura na porta. Obs. A fechadura deverá estar funcionando após a montagem e instalação inclusive com to-
dos os encaixes e acabamentos. Tempo estimado 30 minutos (habilidade com equipamentos e materiais)”.  
Nesta tarefa foram avaliados: “Habilidade com equipamentos”, o candidato não usou a ferramenta correta 
para fazer os furos para a instalação do cilindro da fechadura, com isso teve que usar um formão para ajus-
tar o furo que ficou menor que o cilindro e fora de posição, também não utilizou as brocas que estavam dis-
poníveis para fazer os furos necessários antes de colocar os parafusos. 
Na avaliação: “Eficiência/qualidade”, o candidato ao fazer o encaixe frontal da fechadura permitiu que a ma-
deira lascasse, isso também aconteceu em ambos os lados da porta onde foram feitos os furos do cilindro e 
da maçaneta.  
Na avaliação: “Organização na execução dos trabalhos”, o candidato não prendeu a porta na morça que 
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estava ao lado, com isso tinha dificuldade em manter a porta sempre equilibrada, e antes do final da prova 
deixou as ferramentas espalhadas sobre a bancada assim como os plásticos da embalagem da fechadura. 
Posto isso, reafirmamos a nota publicada.  
PARECER: Recurso Indeferido. 

174631 Michael dos Santos Soldador 
ANÁLISE: Conforme os itens 27.4, 27.6 e 27.8 do edital, não será aceito pedidos de realização da prova fora 
da datas, horário e local estabelecido. 
PARECER: Recurso Indeferido. 

177267 Sidney Cezar Pasquali Operador Máquina 

ANÁLISE: O entendimento do candidato referente ao item 27.4 está equivocado. Informamos que seria feito 
sorteio, caso mais de um equipamento igual, por exemplo: duas retroescavadeiras. Mas como tínhamos 
disponível somente uma retroescavadeira, uma PC e uma motoniveladora, não foi necessário o sorteio.  
O candidato questiona também que a banca não comentou os erros cometidos. As bancas estavam no local 
para avaliar os candidatos do início ao final da prova e não para avisar ou corrigir os erros dos candidatos.  
Cabe lembrar que o item 27.7 foi cumprido na íntegra, estando todos os equipamentos disponíveis para rea-
lização da prova.  
PARECER: Recurso Indeferido. 

 
Timbó, 01 de abril de 2019. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Coordenação do Concurso FURB  


