
 

 

Chapecó, 24 de junho de 2020. 

 

À 

Prefeitura Municipal de Modelo – SC 

Comissão Especial do Concurso Público  

 

 

Prezados, 

 

Tendo em vista que nos foi solicitado explicações a respeito da 

mudança da data da prova prática, esclarecemos que: 

 

1º - Em 14 de abril de 2020 foi encaminhado ao contato da Prefeitura 

de Modelo, o questionário solicitando as informações necessárias para 

iniciarmos a elaboração do Edital. 

 

2º - Em 04 de maio de 2020 recebemos o questionário respondido 

onde, no item Local de Prova, alínea D a Municipalidade informou que 

eram previstos, ao todo, 20 candidatos para a realização da prova, 

conforme tela abaixo: 

 

  
 

3º De posse das informações recebidas, a empresa, organizadora do 

Concurso, procedeu com a elaboração do Edital. Ato contínuo, foi 

publicado o edital considerando a expectativa de 20 (vinte) 

candidatos e iniciou-se a organização das etapas seguintes, incluindo 

a programação da prova prática. 

  

Ocorre que quando houve a homologação dos inscritos, para a 

nossa surpresa o número de candidatos confirmados foi o triplo do que 

inicialmente era previsto.  

 Abaixo demonstraremos a quantidade efetiva de inscritos. 



 

 

 

Concurso: 

 

Seletivo: 

 

 

 Como demonstrado acima, havia uma previsão de 20 (vinte) 

pessoas para todos os cargos tanto do Seletivo quanto do Concurso, 

todavia restou confirmado que para os cargos de motorista e 

operador de máquina inscreveram-se 36 (trinta e seis) candidatos. 

 Se tivesse se confirmado o pequeno número de candidatos 

previstos, poderíamos aplicar a prova prática durante o turno da tarde, 

ocasião em que poderiam ser atendidos todos os candidatos. 

 Diante da confirmação do número de inscritos, imediatamente, 

a Comissão foi contatada, via e-mail, para avaliar a situação, referente  

a programação inicialmente prevista na elaboração do edital que foi 

extrapolada, sendo necessária uma readequação do dia da prova.  

Em 12 de junho de 2020 foi enviado o seguinte e-mail para a 

comissão: 

 

 



 

 

 
 

Como se vê, estamos tratando de um Concurso Público onde os 

candidatos devem chegar todos no mesmo horário para realizar a 

prova prática. Assim, se fosse mantida a data da prova para somente 

o turno da tarde, teríamos a seguinte situação: 

 

Horário de abertura dos portões: 13:00 

Horário de fechamento dos portões: 13:30 

Horário de início da prova: 14:00 

 

Abaixo demonstraremos o procedimento de realização da 

prova prática: 

 

1º - Candidato se apresenta no local; 

2º - Fiscal verifica documentação do candidato, se está apto para 

realizar a prova e manusear o equipamento; 

3º - Candidato assina a lista de presença; 

4º - Examinador orienta candidato do circuito e inicia a prova; 

5º - Candidato realiza a prova (15 minutos); 

6º - Candidato assina o formulário se aprovado ou reprovado, 

examinador informa quais faltas foram cometidas, testemunha (outro 

fiscal da empresa) assina o formulário na condição de testemunha; 

7º - Candidato sai do local de prova; 

8º - Fiscal chama o próximo candidato; 

9º - Ato contínuo, inicia o mesmo procedimento voltando ao item 1º 

deste documento até avaliar todos os 36 (trinta e seis) candidatos. 



 

 

 Observação: Tempo entre a chegada do candidato e a sua 

saída do local de prova: De 20 a 25 minutos. 

 

 Como se vê, se a empresa mantivesse a programação da prova 

prática, considerando que haveriam 36 pessoas para serem avaliadas, 

a previsão de concluir a prova com o último candidato seria em torno 

das 02:00 do dia seguinte (sem considerar nenhuma parada por conta 

da equipe de examinadores. Sem pausa para banheiro, água, etc).  

 Assim, CONSIDERANDO que todos os candidatos precisam 

chegar no mesmo horário, qual seja, até às 13:30, momento que os 

portões seriam fechados; 

 CONSIDERANDO que os primeiros candidatos fariam a prova de 

dia e os demais fariam a prova à noite (não estando em condições de 

igualdade por conta da iluminação); 

 CONSIDERANDO que o último candidato ficaria por volta de 12 

(doze) horas aguardando a sua vez; 

 CONSIDERANDO que seria inviável aplicar a prova em 36 (trinta 

e seis) pessoas no turno da tarde antes do anoitecer. 

 A empresa WE DO solicitou o aval da comissão para alterar a 

data da prova. Com a autorização, foi publicado no mesmo dia da 

divulgação dos locais da prova objetiva, o comunicado da nova data 

de realização da prova prática. Ressalta-se que a publicação do ato 

ocorreu em 15/06/2020 e a prova objetiva foi realizada em 21/06/2020. 

Portanto, em tempo hábil para ciência à todos os candidatos. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

WE DO SERVIÇOS 

Tel 49 3312-1881 
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