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CONVOCATÓRIA V

A PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV/URCA,
no uso de suas  atribuições legais torna público esta CONVOCATÓRIA referente à
segunda etapa do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CEARÁ,  edital  Nº 001/2020 PMJ, com
fundamento nos seus itens 21.10 e 21.12.

Convoca  os  candidatos  do  CARGO  DE  TÉCNICO  DE  INFORMÁTICA  que  foram
classificados/habilitados para 2ª FASE, para  participar da prova prática que acontecerá no dia
13 de março de 2022 às 8:30horas na E.EF. Senador Carlos Jereissati na AV. Wilson Roriz,
S/N. Bairro: Centro, Jardim, CE.

CARGO: CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CPF NOME
063.651.023-99 ARTUR ROSEMBERG PEREIRA
600.825.253-58 JORGE DOS SANTOS MENEZES
071.421.783-29 LUCAS GEREMIAS DOS SANTOS

AVALIAÇÃO PRÁTICA PARA O CARGO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

1) Os candidatos devem chegar ao local da avaliação com antecedência mínima de 10 minutos e se dirigir ao 
ambiente de espera;

2) Os candidatos que não estiverem presentes no horário definido para início da avaliação serão eliminados;
3) Não será permitido entrar na área de espera portando aparelho celular, notebook ou qualquer outro dispositivo 

de comunicação;
4) Todos os candidatos serão submetido à mesma avaliação, utilizando os mesmos equipamentos e condições;
5) Será realizado um sorteio para definir a ordem de execução da prova prática;
6) Cada candidato terá no máximo 1h para executar a prova prática;
7) Após o primeiro candidato concluir a prova ou esgotar o tempo a equipe de apoio realizar a restauração do 

ambiente de avaliação para o próximo candidato para garantir que todos serão submetidos às mesma 
condições;

8) Cada candidato receberá uma folha informando algumas tarefas práticas a serem executadas no ambiente de 
avaliação;

9) O candidato deverá registrar os procedimentos executados para conclusão de cada tarefa apontado os 
problemas encontrados e as respectivas soluções implementadas para garantir a execução das tarefas;

10) Ao sair do ambiente de avaliação o candidato será conduzido ao ambiente de espera pós-prova até que não 
haja mais nenhum candidato no ambiente de espera inicial;

11) Todos os procedimentos realizados no ambiente de avaliação serão filmados (preparação do ambiente; 
execução da avaliação; restauração das condições do ambiente);

12) A prova será composta por 3 tarefas: uma tarefa de baixa complexidade valendo 2 pontos; uma tarefa de média
complexidade valendo 3 pontos; e uma tarefa de maior complexidade valendo 5 pontos.

13) Critério de avaliação (por tarefa)
1) Aplicação de conhecimento técnico adequado, previsto no edital, para execução das tarefas e registros 
dos resultados (40% da pontuação da tarefa);
2) Exatidão dos resultados para as tarefas (40% da pontuação da tarefa);
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3) Tempo total na execução da prova (20% da pontuação da tarefa);
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