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CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO E AVALIAÇÃO 
PARA A AVALIAÇÃO PRÁTICA DE 25/01/2015 

  

1. REGRAS GERAIS PARA TODOS OS CÓDIGOS DE CARGOS  
 
1.1. A Avaliação Prática terá pontuação máxima de 40,00 (quarenta) pontos, a serem distribuídos de acordo com 
os critérios mencionados neste documento e conforme cada código de cargo.  
 
1.2. Recomenda-se que o candidato compareça ao local de aplicação da prova prática com, no mínimo, 01 
(uma) hora de antecedência. Todos os horários mencionados neste documento são referentes ao horário 
oficial do Estado de Pernambuco.  
 
1.3. Conforme o subitem 7.5.5 do regulamento, será eliminado deste processo seletivo o candidato que obtiver 
nota inferior a 20 (vinte) pontos no teste prático.  
 
1.4. Alguns dos equipamentos, utensílios e insumos necessários para a realização desta fase poderão ser de uso 
compartilhado com outro(s) candidato(s), por instrução do coordenador de prova.  
 
1.5. Será impedido de realizar a prova e, portanto, eliminado da seleção, o candidato que não se apresentar no 
local da prova prática de acordo com os termos deste documento e/ou não levar modelo(s) e/ou utensílio(s) 
mencionado(s) neste documento de acordo com o seu respectivo código de cargo.  
 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO PRÁTICA  
 
2.1. Horário de Abertura dos portões: uma hora antes da hora estabelecida na convocação para o início da 
execução dos testes práticos, específica para cada candidato, de acordo com o horário oficial do Estado de 
Pernambuco.  
 
2.2. Fechamento dos portões e início de prova: a hora exata do início dos testes práticos específica para cada 
candidato, de acordo com o horário oficial do Estado de Pernambuco.  
 
2.3. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de 
afastamento do candidato da sala do teste prático. 
 

 
2.4. Não haverá segunda chamada ou repetição dos testes práticos, importando a ausência ou retardamento do 
candidato na sua exclusão do processo seletivo, qualquer que seja o motivo alegado.  
 
2.5. Não será admitido na sala de testes práticos o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o fechamento dos portões ou em local diverso do designado no comunicado da convocação para os testes 
práticos.  
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2.6. São proibidos o porte e/ou o uso de armas brancas ou de fogo, de aparelhos sonoros, fonográficos, de 
comunicação ou de registro, tais como: agendas, relógios não convencionais, relógios digitais, telefones 
celulares, "pagers", microcomputadores portáteis, ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de 
capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, salvo os itens mencionados na Convocação para os 
testes práticos, de acordo com cada código de cargo. É proibido, também, o uso de óculos escuros, protetor 
auricular ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, capuz, gorro ou similares, salvo os 
itens mencionados na Convocação para os testes práticos, de acordo com cada código de cargo.  
 
2.7. O candidato não poderá ausentar‐se do recinto das provas após o início do seu respectivo teste prático. Por 
motivo de segurança, o candidato não poderá levar o caderno de teste prático, a qualquer momento.  
 
2.8. Para sua identificação no local de prova, será exigido um dos documentos originais válidos, conforme item 
7.3.7 do regulamento.  
 
2.9. De acordo com o item 7.3.12: “Por ocasião de aplicação destas fases, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original, não poderá realizá-la, sendo automaticamente excluído do processo 
seletivo.”.  
 
2.10. Não será permitida a entrada do candidato com itens (por exemplo, utensílio/equipamento) que não 
foram mencionados no comunicado de convocação para os testes práticos.  
 
2.11. Cuide do seu material particular. De acordo com o item 7.3.17 do regulamento: o INSTITUTO QUADRIX, o 
SENAC/PE e a equipe de fiscalização não se responsabilizarão por perdas e/ou extravios de objetos e/ou de 
equipamentos eletrônicos, nem por danos neles causados.  
 
2.12. De acordo com o item 13.2 do regulamento: “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
publicação de todos os atos, regulamentos e comunicados referentes a este processo seletivo divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br.” 
 

 
Brasília/DF, 20 de janeiro de 2015. 

Diretoria de Concursos 
Instituto QUADRIX 
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1. CONVOCAÇÃO - LOCAIS, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA DE 25/01/2015 
 

CÓDIGO DO CARGO: 212 – MOTORISTA 
 
CIDADE DE APLICAÇÃO: RECIFE/PE 
 
Dia: 25/01/2015 (domingo). 
 
Local: Centro De Formação De Condutores  Arco-Íris Ltda. 
Endereço: Avenida Recife, 996 - Bairro: Estância - Recife/PE. 

 

Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados a partir das 9h: 
 

Inscrição Nome do Candidato 

267.00658590/6 ADOLFO LUIZ BARBOSA DA SILVA 

267.00661402/2 ANTONIO CAETANO DA SILVA FILHO 

267.00662244/1 CLARK TENORIO DE ALBUQUERQUE 

267.00658293/1 DANIEL JOSE DA SILVA 

267.00665168/4 DANILO MIRANDA CRUZ 

267.00660130/9 EDSON FERREIRA VIANA 

267.00661086/3 EDVALDO JOSE PEREIRA 

267.00664146/7 EVERALDO BATISTA DE SOUZA 

267.00663489/8 FABIANO DA COSTA MARTINS 

267.00659584/0 FERNANDO MARTINS JUNIOR 

267.00661788/8 GENIVAL GOMES DOS SANTOS FILHO 

267.00658749/5 HUGO ROSA DE MELO 

267.00666827/1 ISAAC AUGUSTO MARTINIANO 

267.00662675/2 JOAO PAULO RODRIGUES LINS 

267.00659689/6 JOAO RICARDO VIEIRA BARBOSA 

267.00658709/3 JOSIAS ALVES DA PAIXAO 

267.00659243/8 LEONARDO LUIZ DE OLIVEIRA 

267.00665011/8 LUIS DE SOUZA FERREIRA FILHO 

267.00659079/3 MARCOS VICENTE DA SILVA 

267.00665982/3 MARDSON CARLOS DE SANTANA SANTOS 

267.00659135/0 MOISES SOARES BEZERRA 

267.00662524/4 NUBIO OLIVEIRA LIMA 

267.00664151/0 PEDRO JORGE BEZERRA DE ALBUQUERQUE 

267.00666047/6 ROGERIO SANTANA DE OLIVEIRA 

267.00664323/6 WELLINGTON DA SILVA COSTA 

267.00665392/1 WILSON GOMES DE LIMA 
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IMPORTANTE: 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens a seguir: 
 

a) traje normal de trabalho 
b) sapato fechado ou próprio para dirigir 
c) Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “AD” (original). 

 
2º A prova consistirá na realização de percurso dirigindo veículo compatível com a categoria avaliada, onde 
serão verificadas as habilidades e respeito às regras contidas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). 
 
3º Ficará impedido de participar da prova prática o candidato que, de acordo com o cargo pretendido, não 
apresentar, no dia da prova, o documento acima, ou que não comparecer até o HORÁRIO LIMITE PARA 
CHEGADA, conforme agendamento. 
 
4º O candidato terá até 15 minutos para executar um conjunto de atividades práticas cujos desafios 
propostos serão informados no dia e horário da prova.  
 
5º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: habilidade, 
apresentação, atenção, conhecimento da legislação aplicada, conhecimento técnico. 
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CÓDIGO DO CARGO: 197 – AUXILIAR DE SERVIÇOS I - GERAL 
 
CIDADE DE APLICAÇÃO: GARANHUNS/PE 
 
Dia: 25/01/2015 (domingo). 
Local: Unidade de Educação Profissional do Senac em Garanhuns – UEP Garanhuns. 
Endereço: Rua Maria Ramos, nº 22 - Bairro: Heliópolis, Garanhuns (PE). 

 

Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados a partir das 10h: 
 

Inscrição Nome do Candidato 

267.00658239/7 EDSON DIOGO 

 
IMPORTANTE:  
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com os 
itens abaixo:  
 

a) Calça e camisa leves que facilitem movimentos e sapato fechado tipo tênis.  
 
2º O candidato terá 15 minutos para executar um conjunto de atividades práticas cujos desafios propostos serão 
informados no dia e horário da prova.  
 
3º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: planejamento, 
conhecimentos de higiene, de biossegurança, conhecimentos técnicos adequados à execução dos desafios 
propostos, organização. 


