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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

 
ANEXO III 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 

 
Prova Prática do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de 

Auxiliar de Serviços Gerais 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 
1. A Prova Prática tem por objetivo avaliar os conhecimentos práticos, postura, 

segurança e organização do candidato. 
2. O candidato deverá analisar, diagnosticar, identificar e executar tarefas 

utilizando os equipamentos de trabalho e de segurança, ferramentas e seu 
conhecimento técnico, bem como o esforço físico. 

3. Para a execução da Prova Prática serão disponibilizados para os candidatos: 
máquinas de cortar grama, enxada, ancinho, regador, vassoura, pá com cabo, 
carrinho de mão, pano, esponja, rodo, balde, sacos para acondicionar lixo, 
mudas de flores, adubo, detergente, óculos de segurança, protetor auricular, 
perneira, luvas e botas.  

4. O tempo total para a execução da prova será de vinte e cinco (25) minutos. 
5. Ficam os candidatos cientificados que são inteiramente responsáveis pelo 

manuseio das ferramentas e equipamentos utilizados na realização da prova. 
6. A Prova Prática será filmada e gravada pela Comissão do Processo Seletivo. 
7. Para a correta execução da Prova Prática o candidato deverá seguir as 

orientações da Comissão Examinadora. 
8. Em caso de anulação de algum critério de avaliação sua respectiva pontuação 

será atribuída à todos os candidatos participantes.  
9. O candidato que não executar qualquer uma das etapas da prova no prazo 

máximo estabelecido perderá a totalidade da pontuação relativa a respectiva 
etapa. 

 
Lagoa dos Três Cantos/RS, 06 de janeiro de 2023. 

 
 
 

SERGIO ANTONIO LASCH 
Prefeito Municipal 
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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

ETAPA 1 
O objetivo da tarefa é o preparo do solo e o plantio de flores, tudo de forma 

manual, em um canteiro de 0,5m² (meio metro quadrado), dentro do tempo 
proposto, utilizando enxada, ancinho (rastel), adubo, mudas de flores e regador. 

 
Equipamentos: 

 Enxada 

 Ancinho 

 Regador 

 Luva 
 
Material necessário: 

 Mudas de Flores 

 Adubo 
 

Procedimentos: 

 Efetuar o preparo do solo revolvendo a terra com a adição de adubo em um 
canteiro com 0,5m², utilizando enxada e ancinho, deixando-a em condições 
de plantar quatro (4) mudas de flores, regando com água as flores plantadas. 

 
Tempo de Execução: 10 minutos 
 
Pontuação: 30,00 pontos   

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Executar o preparo do solo e o plantio de flores dentro do tempo 
definido, utilizando ferramentas e equipamentos de forma correta, 
demonstrando ser ágil, seguro e organizado. 

 
30,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA  

1. Não preparar o solo de forma correta; -6,0 pontos 

2. Não adicionar o adubo de forma e quantidade correta; -6,0 pontos 

3. Não plantar as mudas de flores de forma e na quantidade 
correta; 

-6,0 pontos 

4. Não regar as flores de forma correta -6,0 pontos 

5. Não utilização do equipamento de segurança e falta de 
capricho e organização. 

-6,0 pontos 
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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

ETAPA 2 
 
O objetivo da tarefa é proceder a varrição de sarjeta de rua pavimentada com 

10ml (dez metros lineares) de comprimento por 0,50cm (cinquenta centímetros) de 
largura, com a coleta e acondicionamento dos resíduos em sacos, tudo de forma 
manual e dentro do tempo proposto, utilizando vassoura, pá, carrinho de mão, e 
equipamentos de segurança. 

 
Equipamentos: 

 Vassoura 

 Pá 

 Carrinho de mão 

 Botas 

 Luvas 
 
Material Necessário: 

 Sacos 
 
Procedimentos: 

 Varrer 10 metros lineares de sarjeta de rua pavimentada; 

 Coletar os resíduos; 

 Acondicionar os resíduos em sacos; 

 Colocar os sacos com os resíduos na calçada para serem recolhidos. 
 
Tempo de Execução: 05 minutos 
 
Pontuação: 30,00 pontos  

 

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Executar a varrição de sarjeta, com a coleta e acondicionamento 
dos resíduos em sacos, utilizando ferramentas e equipamentos de 
forma correta, com agilidade, segurança e organização. 

 
30,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA  

1. Não executar a varrição de forma correta, deixando resíduos 
na sarjeta; 

-10,0 pontos 

2. Não acondicionar os resíduos nos sacos de forma correta, 
deixando resíduos no solo; 

-10,0 pontos 

3. Não utilizar os equipamentos de segurança e falta de capricho 
e organização; 

-10,0 pontos 
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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

 
ETAPA 3 
O objetivo da etapa é executar a limpeza de 5,00m² (cinco metros quadrados) de 

piso, através da varrição e passagem de pano umedecido com água e detergente, 
dentro do tempo estabelecido, utilizando vassoura, pano, rodo, balde, água, 
detergente e equipamentos de segurança. 

 
Equipamentos: 

 Vassoura 

 Pano e esponja 

 Rodo 

 Balde 

 Botas 

 Luvas 
 
Material necessário: 

 Água 

 Detergente 
 
Procedimento: 

 Proceder a varrição da sala; 

 Passar pano umedecido e/ou esponja com água e detergente; 

 Passar pano objetivando tirar o máximo possível da umidade do piso. 
 
Tempo de Execução: 10 minutos 
 
Pontuação: 40,00 pontos   

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Executar a limpeza do piso, com a varrição e passagem de pano 
umedecido com água e detergente, dentro do prazo estabelecido, 
utilizando os equipamentos de forma correta, com agilidade, 
segurança e organização. 

 
40,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA  

1. Varrer a sala de forma incorreta, deixando resíduos; -10,0 pontos 

2. Passar o pano umedecido de forma incorreta e/ou sem os 
equipamentos de segurança; 

-10,0 pontos 

3. Secar o piso de forma incorreta, deixando partes úmidas; -10,0 pontos 

4. Utilizar quantidade incorreta de detergente. -10,0 pontos 
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