PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE CAPTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 01/2017 – CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DE PROVA PRÁTICA
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS, pessoa jurídica de direito público,
com sede na Rua Félix da Cunha, 653, representada pelo Diretor Presidente, Exmo. Sr. Alexandre
de Freitas Garcia, no uso de suas atribuições legais e mediante contrato celebrado com a empresa
LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., torna pública a convocação para
Prova Prática destinada à avaliação de GUSTAVO ROCKENBACK pra provimento no cargo efetivo
de Engenheiro Civil do quadro geral de servidores do SANEP, em atendimento a ordem judicial
exarada no processo nº 022/3.13.0002038-8.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO
DIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE
30/05/2017
PELOTAS – SANEP, à Rua Félix da Cunha, 653, Centro
– Pelotas/RS.

HORÁRIO
14h

1.1. O candidato deverá comparecer no horário determinado. Não serão tolerados atrasos por
quaisquer motivos alegados.
1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido,
obrigatoriamente, de documento de identificação.
1.3. Serão considerados documentos de identificação: Cédula de identidade, carteiras expedidas
pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança pública, pelos institutos de
identificação e pelos corpos de bombeiros militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores do exercício profissional; passaporte brasileiro; certificado de reservista;
carteiras funcionais do ministério público; carteiras funcionais expedidas por órgão público
que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de
habilitação (somente o modelo novo, com foto).
1.4. Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras
funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados,
nem cópia ou protocolo do documento de identidade, ainda que autenticada.
2. DA APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:
2.1. Para a prova prática de Engenheiro Civil será utilizado o seguinte equipamento: Computador.
2.1.1. A prova prática valerá 50 (cinquenta) pontos e será constituída de uma tarefa de desenho em
AutoCAD.
2.1.2. A tarefa será pontuada em 8 (oito) quesitos e o candidato irá dispor de duas horas (2h) para
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realizar a prova.
2.1.3. Durante a prova não será permitida nenhuma consulta.
2.1.4. Será considerado aprovado na prova prática o candidato que obtiver no mínimo 25 (vinte e
cinco) pontos.
3. DESCRIÇÃO DA TAREFA:
3.1. A Prova tem o objetivo de identificar habilidades e aptidões do candidato para desenvolver
tarefas e atividades compatíveis com o cargo, sendo reaplicada nas mesmas condições
da prova anteriormente aplicada.
3.1.1. A Prova Prática é composta por 1 (uma) tarefa utilizando-se o programa AutoCAD 2013, na
sua versão em inglês.
3.1.2. No CD fornecido, crie uma pasta chamada “Prova prática” e salve ali, em formato PDF, o
arquivo final e todo o arquivo gerado na tarefa desta prova.
3.1.3. A tarefa será avaliada em 8 (oito) critérios, conforme abaixo especificado:
Quesito(s)
Interpretação do desenho e início da reprodução no model space
Conclusão do desenho das alvenarias, pilares, escada, colocação de
esquadrias e layers
Inserção dos símbolos e linhas de corte e cotas
Inserção das linhas de projeção e dos símbolos representativos para a escada
e para as elavações
Inserção das indicações de: título, área, eixos, acabamentos, níveis e textos
Transposição do desenho em escala para o paper space
Inserção do carimbo com as informações pertinentes ao candidato
Tempo
TOTAL

Pontuação
Máxima
5
10
5
5
5
10
5
5
50

Pelotas (RS), 15 de maio de 2017.

Carlos Ângelo da Costa
Presidente da Comissão de Concurso – SANEP
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Alexandre de Freitas Garcia
Diretor Presidente – SANEP

