
 
 

COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

EDITAL Nº 140/2020-COGEPS 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS NO CARGO DE OPERADOR 

DE MÁQUINAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 

01/2020 DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, PARA 

PARTICIPAÇÃO DA PROVA PRÁTICA  

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

considerando: 

- O Edital 01/2020 do Município de Céu Azul, de abertura; 

- os itens 7.3 do Edital nº 12/2020 do Município de Céu Azul e o novo cronograma para 

a sequência do Concurso Público nº. 01/2020, sendo a UNIOESTE/COGEPS executora 

do certame; 

- o Edital de retificação nº. 14/2020 do Município de Céu Azul, de 25/11/2020; 

- o Edital nº 139/2020-COGEPS, de 26/11/2020, com o resultado da Prova Escrita 

(Objetiva), 

 

TORNA PÚBLICA: 

 

Art. 1º - A Convocação dos candidatos classificados no Cargo de Operador de 

Máquinas do Concurso Público nº. 01/2020, do Município de Céu Azul, para 

participação na Prova Prática no dia 29/11/2020 – Domingo, conforme local e 

horários descritos no Anexo deste Edital. 

Art. 2º - A avaliação da prova prática, de caráter eliminatório, será realizada por 

banca examinadora designada pela UNIOESTE/COGEPS, somente aos candidatos 

aprovados com pontuação igual ou superior a 50 (cinquenta) na prova escrita 

(objetiva). 

Art. 3º - A prova prática consistirá em realização de tarefa na qual serão avaliados 

itens constantes no Anexo VII, do Edital 01/2020 de abertura. 

§1º - Será classificado e aprovado na Prova Prática o candidato que for considerado 

apto em, pelo menos, 5 dos itens estabelecidos no Anexo VII. 

§ 2º - O candidato considerado inapto na Prova Prática será eliminado do Concurso, 

mesmo que tenha sido classificado na Prova Escrita (Objetiva). 

§ 3º - Para ser considerado apto em um item, o candidato deverá cumprir todos os 

quesitos referentes ao mesmo. 

Art. 4º - Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a prova com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de 



 
 

identidade original e a Carteira Nacional de Habilitação conforme a categoria 

exigida no requisito do cargo, devendo o documento em questão estar 

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

(Código de Trânsito Brasileiro), fazendo uso de óculos ou lentes de contato, quando 

houver a exigência na CNH. 

§ 1º - Não será aceito, qualquer tipo de protocolo da habilitação. 

§ 2º - Na falta do documento de habilitação, o candidato não fará a prova prática, 

mesmo que apresente boletim de ocorrência ou equivalente, e estará 

automaticamente eliminado do certame. 

Art. 5º - Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e a consulta 

para verificar o seu local de prova. 

Art. 6º - A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou 

climáticas, na data estabelecida para a realização dela. 

Art. 7º - Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que 

impossibilitem a realização da prova prática não serão levados em consideração, 

não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 

Art. 8º - Não serão aceitos, pedidos de realização do exame fora da data, horário e 

local estabelecidos pelo edital de convocação para a realização da prova prática. 

Art.  9º - Para realizar a prova prática o candidato deverá optar por uma dentre as 

quatro opções de máquinas abaixo descritas:  

a) Frota 146 – RETROESCAVADEIRA CAT 416E 2013/2013 

b) Frota 153 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOL. 170 - 2013/2013 

c) Frota 163 – MOTONIVELADORA CATERP.140hp 2013/2014 

d) Frota 185 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CX160B 2016/2016 

§ único – Caso no dia da realização da prova prática, qualquer das máquinas 

mencionadas apresentar alguma pane, essa será substituída por outra similar. 

Art.  10º - O resultado da Prova Prática, observará a ordem de classificação, estando 

o candidato apto ou inapto e será divulgado no dia 30/11/2020, em edital a ser 

publicado no endereço eletrônico: www.unioeste.br/concursos e 

www.ceuazul.pr.gov.br    

Publique-se e cumpra-se. 

 

Cascavel, 26 de novembro de 2020. 

 

 

 

Carlos Alberto Piacenti 

Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos 

http://www.unioeste.br/concursos
http://www.ceuazul.pr.gov.br/


 
 

 

ANEXO do Edital nº 140/2020-COGEPS, 26 de novembro de 2020 

 

LOCAL E HORÁRIOS DA PROVA PRÁTICA - Dia 29/11/2020   

 

O local da prova prática para o Cargo de Operador de Máquinas será na 

Comunidade Lagoa Azul, na propriedade do Sr. Pedro Timbola.  

O Município disponibilizará aos candidatos interessados, veículo Van nos dois 

períodos a fim de facilitar o acesso ao local da prova. 

  Os candidatos interessados em ir na Van da Prefeitura, deverão comparecer 

em frente a Prefeitura Municipal, situada à Avenida Nilo Umberto Deitos, 1426 – 

Centro, para partida e atender os horários de convocação, conforme segue:  

 

1. Período da MANHÃ - Saída da Prefeitura: 7h30 - Início das provas: 8 horas 

Inscr. nº  Candidato 
Horário previsto 

para a prova 

66323 Osni Rodrigues Vieira 08:00 

64382 André Luiz da Costa 08:45 

67302 Vicente Willy Reck 9:30 

68974 Nilson Pieske 10:15 

75177 Geomar de Souza Lopes 11:00 

 

2. Período da TARDE - Saída da Prefeitura: 13h00 - Início das provas: 13h30 

Inscr. nº  Candidato 
Horário previsto 

para a prova 

69711 Agnaldo Lopes da Silva 13:30 

69789 Olivio Machado da Rosa 14:15 

63974 Natalino Jesus da Costa 15:00 

69944 Marcos Roberto Bilieri 15:45 

66867 Anizio Alves Muniz 16:30 

 

A COGEPS enviará no dia 27 de novembro de 2020, no e-mail cadastrado no 

ato da inscrição, a cada um dos candidatos classificados na prova escrita para o 

cargo de Operador de Máquinas, o mapa de localização do local da prova prática. 

Para os candidatos que tenham interesse em estar no local da prova prática 

localizada na Comunidade Lagoa Azul, na propriedade do Sr. Pedro Timbola, 

referência geográfica 25º09’11.6”S 53º53’46.0”W usando seu próprio meio de 

transporte.  


