
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (GUINDASTE)

A Fundação de Apoio à FAFIPA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA 

a relação dos candidatos classificados para a  PROVA PRÁTICA ao cargo de  OPERADOR DE 

MÁQUINAS PESADAS (GUINDASTE), do Processo Seletivo nº 1002, conforme segue:

Art. 1º Ficam convocados os candidatos, relacionados no ANEXO I deste informe, para realizar a 

prova prática do cargo de  OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (GUINDASTE),  de acordo 

com os  critérios  estabelecidos  no  Edital  do  Processo  Seletivo  nº  1002  –  Abertura,  descritos  

abaixo:

I – “10.4. Serão convocados para a prova prática a quantidade de 2 (duas) vezes o número das  

vagas ofertadas aos  cargos do presente Edital.”

II  – “10.5. O candidato deverá obter 30,00 (trinta) pontos ou mais na prova objetiva para ser  

considerado classificado para a prova prática, além de não ser eliminado por outros critérios  

estabelecidos neste Edital.”

III  – “10.6.  Em caso  de  empate  na  classificação  da  prova  objetiva,  o  critério  adotado  para  

desempate será o da idade, prevalecendo o candidato de maior idade sobre o de menor idade,  

até o limite máximo de dois candidatos para cada vaga ofertada aos cargos, conforme o item 10.4  

deste Edital.”

Art.  2º Fica  estabelecida  a  data  de  13  de  março  2011 para  a  realização  da  prova  prática, 

devendo os candidatos convocados, no  ANEXO I deste informe, comparecer no local e horário 

abaixo informados: 

I – Local: CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU;

Endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 6731 – Foz do Iguaçu - PR;

Horário de início: 08 horas (Horário oficial de Brasília – DF).

II – Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 

antecedência munidos de roupa (calça comprida de preferência  jeans) e calçado fechado 

(sapato, tênis etc), e da Carteira Nacional de Habilitação – CNH na Categoria “C” dentro do 

prazo de validade, de acordo com o estabelecido na alínea “e” do subitem 9.3.2 do Edital do 

Processo Seletivo nº 1002 – Abertura.
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III  – A  prova  prática  realizar-se-á,  independentemente  das  condições  climáticas,  na  data 

estabelecida para a realização da mesma.

IV – A prova prática será avaliada conforme o estabelecido na Tabela 4 do Edital do Processo 

Seletivo nº 1002 – Abertura.

V – O candidato, que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas ou apresentar-se 

fora da data, local e horário de convocação pré-determinados neste informe, será eliminado do 

Processo Seletivo nº 1002.

VI – Observação Importante: Os avaliadores da prova prática terão autonomia para interromper 

a execução da prova quando observado que o candidato está colocando em risco sua integridade 

física ou a de terceiros. Neste caso o candidato será eliminado do Processo Seletivo nº 1002.

Paranavaí, 07 de março de 2011

Fundação de Apoio à FAFIPA

ANEXO I – CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA 

DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (GUINDASTE)

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (GUINDASTE)

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO
NOTA DA PROVA 

OBJETIVA
DATA DE 

NASCIMENTO

Jose Antonio Miquilino Barbosa 80802185 54.00 28/03/1979

Wanderlei Josefi 80803327 52.00 22/09/1975

Nelso Fuzinatto 80803275 52.00 22/07/1982

Hermenegildo Bacarin Neto 80800589 50.00 01/04/1971

Mateus De Lima 80801656 50.00 28/10/1983

Ricardo Froese 80802465 48.00 23/02/1975

Marco Antonio Cavalcanti 80802866 48.00 17/02/1977

Fabiano Vieira Bertó 80802992 48.00 11/09/1981

Juarez Gomes 80800592 46.00 06/05/1960

Gilberto Freiman 80805280 46.00 12/09/1971
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