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A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria convoca os candidatos 
a seguir relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de 
Contramestre/Instalações, e, de acordo com o quantitativo definido nos subitens 8.2 e 8.3 do Edital n. 
022/2015-PROGEP, a comparecerem, no dia 18 de março de 2016, para a realização da prova prática do 
referido Concurso. A prova prática será realizada em duas etapas, devendo os candidatos comparecer em 
ambas as etapas: 
* 1ª Etapa - Elétrica: às 7h45min, no hall do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), prédio 05, 
campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS.  
* 2ª Etapa - Hidrossanitária: às 13h30min, no hall do Centro de Tecnologia (CT), prédio 07, campus da 
UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS. 

Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação, que deverá 
estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza, vestindo calça 
e calçado fechado e, de forma opcional, portando bloco de anotações, lápis e borracha. 

Os candidatos convocados que comparecerem para a realização da prova prática deverão 
permanecer em local a ser indicado pelas Comissões Examinadora e Fiscal, até serem chamados para 
realizar a sua prova. Após a realização da primeira etapa, os candidatos serão liberados e deverão 
comparecer novamente no horário estipulado para a segunda etapa (turno da tarde). 
  A prova prática terá o valor de 100 (cem) pontos e a pontuação mínima para habilitação será de 50 
(cinquenta) pontos. A prova prática poderá ser gravada, para efeitos de registro e avaliação. 
  A nota final do candidato será obtida através da média aritmética simples das notas da prova 
objetiva e da prova prática. 

Os candidatos convocados que não comparecerem para a realização da prova prática na data, local 
e horários estipulados, ou que não portarem documento de identificação e vestimenta adequada, serão 
eliminados do concurso. Não será permitido ingresso de candidatos na sala após o horário estabelecido. 

O detalhamento da prova prática está disposto no Anexo I desta convocação. 
 

 
Santa Maria, 11 de março de 2016. 

 
 
 
 

                                                                                Adm. Neiva Maria Cantarelli 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 



 

Convocação para prova prática 
Concurso Público Edital 022/2015 

Cargo Inscrição Candidato 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 79 AILTON MUNITOR GRACIOLI 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 715 ALAN MOTTA SCHUMACHER 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 1056 ALEX ITAÚBA BITENCOURT 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 624 ANDERSON MATIAS KONZEN 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 555 EMANUEL VELASCO 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 776 FELIPE OLIVEIRA DA SILVA 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 292 FERNANDO DE MORAES DE OLIVEIRA 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 331 GLADEMIR BELINAZO 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 1046 HELENESIO CARLOS BORGES CABRAL 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 60 LEANDRO VOIGT 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 26 MARCOS AIMORE MACHADO FAGUNDES 

Contramestre/Instalações - Santa Maria 117 ROGERIO CESAR HOPF 
 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 
DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO: CONTRAMESTRE/INSTALAÇÕES  
 

A prova prática do cargo de Contramestre/Instalações será realizada em duas etapas.  

1ª Etapa - Elétrica: às 7h45min, no hall do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), prédio 05, 
campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS.  

A primeira etapa da prova prática (Tarefa 1) constará da montagem e desmontagem de uma 

instalação elétrica predial em que cada candidato disporá de até 2 (duas) horas para realizar sua prova 

prática. O candidato deverá retirar todos os objetos de metal do corpo, como relógio, anel, correntes, entre 

outros. A ordem de realização da prova entre os candidatos será obtida por meio de sorteio. O candidato 

terá disponível para a realização da prova prática os seguintes equipamentos: 

- EPI; 

- Chaves de fenda; 

- Alicates; 

- Fita isolante; 

- Multímetro. 

O candidato deverá interpretar um diagrama unifilar e realizar a montagem de acordo com a NBR 

5410. Ao término da montagem, um membro da banca avaliadora irá julgar se a instalação está apta a ser 

energizada. Em caso positivo, será avaliado o seu funcionamento; em caso negativo, o candidato não 

pontuará neste item. Após esta fase o candidato deverá desmontar a instalação e entregar os materiais. 

 Critérios de Avaliação da Tarefa 1 – Etapa 1 

Itens Nota 

Organização inicial da atividade Até 5 pontos 

Montagem Até 20 pontos 

Funcionamento correto Até 20 pontos 

Desmontagem e entrega dos materiais Até 5 pontos 

Total 50 pontos 

 

2ª Etapa - Hidrossanitária: às 13h30min, no hall do Centro de Tecnologia (CT), prédio 07, campus da 
UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS. 

A segunda etapa da prova prática compreenderá a execução da Tarefa 2 e Tarefa 3, a seguir 

discriminadas. O candidato deverá realizar ambas as tarefas em um tempo máximo de 1 (uma) hora. A 

ordem de realização da prova entre os candidatos será obtida por meio de sorteio. 

 

 

 



Tarefa 2: 

A Tarefa 2 da prova prática constará da montagem de parte de uma instalação hidrossanitária. Para 

realizar esta atividade, o candidato receberá um projeto gráfico hidrossanitário e deverá interpretar e 

executar a montagem, individualmente. Será fornecido ao candidato o material, ferramentas e demais 

equipamentos comumente utilizados para a realização de instalações hidrossanitárias. A escolha correta 

dos materiais, ferramentas e procedimentos adotados durante o processo de montagem fazem parte da 

avaliação desta atividade.   

Critérios de Avaliação da Tarefa 2 - Etapa 2 

Itens Nota 

Escolha adequada de materiais  Até 7 pontos 

Escolha adequada de ferramentas Até 5 pontos 

Montagem Até 13 pontos 

Total 25 pontos 

 

Tarefa 3: 

O candidato receberá parte de uma instalação hidrossanitária, deverá identificar o problema na 

instalação e realizar o reparo. Será fornecido ao candidato o material, ferramentas e demais equipamentos 

comumente utilizados para a realização de reparos em instalações hidrossanitárias. A escolha correta dos 

materiais, ferramentas e procedimentos durante o processo de reparo é parte da avaliação desta atividade.   

Critérios de Avaliação da Tarefa 3 - Etapa 2 

Itens Nota 

Correta identificação da patologia Até 7 pontos 

Escolha adequada de materiais e ferramentas Até 8 pontos 

Reparo Até 10 pontos 

Total 25 pontos 

 


