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EDITAL Nº.001/2014– ELETROACRE 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE CARGOS CONSTANTES NO PLANO 

DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE – ELETROACRE 
 

2ª CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 
 
O Diretor de Gestão no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão do Concurso Público designada pela Portaria 
nº.067/2014, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal que estabelece as normas, torna público a 2ª 
Convocação para a Prova Prática do Concurso Público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos 
constantes no Plano de Carreira e Remuneração da Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE. 
 
Conforme  determinação do TJAC, através da sentença no Processo 0701474-36.2015.8.01.0001, convoca-se a realização da Prova Prática 
os candidatos abaixo relacionados, conforme este Edital de Convocação. 
 

1 . DA PROVA PRÁTICA 

1.1 Serão convocados(as) para a Prova Prática, os(as) candidatos(as) aos cargos de Profissional de Nível Médio Suporte (Eletricista 
Motorista), conforme quadro 3, aprovados e classificados na Prova Objetiva, em ordem decrescente do total de pontos, em até a 5 vezes 
o número do Cadastro reserva previsto no edital.  
1.2 – A Prova Prática é de Carácter Eliminatório/Classificatório para todos os cargos. 
1.3 - Para a realização da Prova Prática, o(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado com trajes adequados, para Eletricista 
Motorista e Eletricista Auxiliar. 
1.4 - Os casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, câimbras, 
contusões, luxações, fraturas, etc), que impossibilitem a realização da Prova Prática, na data marcada, ou diminuam ou limitem a 
capacidade física do(a) candidato(a), não serão levadas em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado ou 
adiamento da Prova Prática. 

1.5 - Não será permitido ao candidato: 

a) Depois de iniciada a prova, abandonar o local antes da liberação do examinador; 

b) Dar ou receber qualquer tipo de ajuda técnica. 

1.6 - O candidato que descumprir as orientações do item anterior estará eliminado do concurso. 

1.7 - Para a realização da prova, o candidato deverá comparecer munido de documento de identificação original, indicado no subitem 

6.4.7 do Edital 001/2014. 

1.8 - Não será permitida a repetição da prova, por erro, ausência de condições físicas do candidato. Caso este venha a se acidentar, ficando 

impossibilitado de prosseguir na prova, o mesmo será eliminado. 

1.9 - O(A) candidato(a) que deixar de comparecer na data, local e horário estipulado ou não realizar a Prova Prática em sua totalidade, 
independente do motivo, será considerado eliminado do Concurso Público. 
1.10 - Não caberá ao IBEG e à ELETROACRE, nenhuma responsabilidade com o que possa acontecer ao(a) candidato(a) durante a 
realização da Prova Prática. 
1.11 - O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Prática, com antecedência de 60 (sessenta) 
minutos do horário estabelecido para a avaliação. 

1.12 - Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova prática, portar qualquer tipo de arma, salvo os casos previstos em 

lei, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 

máquina fotográfica, calculadora, caneta filmadora, pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie. A guarda desses equipamentos 

não será de responsabilidade do IBEG ou da ELETROACRE, bem como É PROIBIDO ao candidato fotografar ou filmar a sua realização da 

prova ou a de terceiros. O descumprimento dessa normativa implicará na eliminação sumária do candidato do concurso. 

1.13 - Se as condições climáticas inviabilizarem a execução da prova prática esta poderá, a critério do IBEG e da EletroAcre, ser suspensa 

temporariamente até que o clima se restabeleça, ou ainda ser adiada para o dia seguinte; sendo aplicada nos mesmos horários previstos 

nesta convocação, devendo o candidato que não finalizou a prova, realizar a mesma desde seu o início, desprezando os resultados até 

então obtidos. 

1.14 - Caso no dia seguinte as condições climáticas permaneçam inviabilizando a execução da prova, será adiada para nova data a ser 

divulgada em até 10 (dez) dias úteis no site do IBEG (www.ibeg.org.br).   

1.15 – Os imprevistos ocorridos durante a realização da prova serão resolvidos pela Coordenação Avaliadora do IBEG.  
 

2. DA PROVA 

2.1 - A prova consistirá na realização das tarefas descritas no quadro abaixo, no tempo indicado. 
1.2 - Para a realização da Prova Prática será fornecido Equipamentos Individuais e Coletivos. 

http://www.ibeg.org.br/
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2.3 - Não cumprido qualquer das tarefas no prazo estabelecidoo(a) candidato(a) estará automaticamente eliminado do Concurso. 
2.4 - Faltando 00h15min (quinze minutos) para encerramento de cada uma das tarefas, será emitido um sinal sonoro(com um apito) 
avisando os(as) candidatos(as) sobre o tempo já decorrido. Após 00h15min (quinze) minutos será dado um sinal sonoro e o(a) candidato(a) 
deverá parar com a atividade que estiver desenvolvendo, aguardando o fiscal da prova. A execução da Prova Prática deverá ser 
ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as atividades. 
2.5 - Cada uma das tarefas que compõem a prova Prática valerá como pontuação a ser considerada no resultado final, conforme 
estabelecido nos quadros abaixo. 

2.6 - Cada tarefa completada pelo candidato(a) terá uma avaliação, no final, caso o candidato(a) complete todas as tarefas, a somatória 

desses pontos será a nota do candidato. 

2.6 –O(A) candidato(a) que não concluir a prova prática exigida, não receberá a pontuação indicada. 
2.7 - O resultado da Prova prática será registrado pelo instrutor na Ficha de Avaliação do(a) candidato(a). 
2.8 - Quando cumprido as tarefas exigidas, nos prazos(tempo) delineados para cada candidato(a) será classificado. 
 

Tarefa 01: Substitução de Cruzeta e Chaves Fusíveis Pontuação Tempo 

Sub-Tarefa - 1.01 Fazer a Análise Preliminar de Riscos - APR 0,3 

01h30min 

Sub-Tarefa - 1.02 Se equipar com os EPI's necessários 0,3 
Sub-Tarefa - 1.03 Isolamento da Área de Trabalho 0,3 
Sub-Tarefa - 1.04 Abertura de chave 0,3 
Sub-Tarefa - 1.05 Colocação da Placa de Não Opere 0,3 
Sub-Tarefa - 1.06 Teste de Tensão 0,3 
Sub-Tarefa - 1.07 Instalação de Conjunto de Aterramento Temporário de MT/BT 1,00 

Sub-Tarefa - 1.08 Posicionar escada, amarrar e instalar linha de vida 0,5 

Sub-Tarefa - 1.09 Susbstituição de Cruzeta N1 1,00 

Sub-Tarefa - 1.10 Substituir o conjunto de chaves fusíveis do Transformador 0,5 

Sub-Tarefa - 1.11 Retirar a escada 0,3 
Sub-Tarefa - 1.12 Retirar a Placa de não-opere 0,3 
Sub-Tarefa - 1.13 Fechar a chave fusível 0,3 
Sub-Tarefa - 1.14 Retirar isolamento da área de trabalho 0,3 

PONTUAÇÃO TOTAL DA TAREFA            6,00 
 

Tarefa 02: Ligação Nova Pontuação  Tempo 

Sub-Tarefa - 2.01 Fazer a Análise Preliminar de Riscos - APR 0,2  
 
 
 
 

00h30min 

Sub-Tarefa - 2.02 Se equipar com os EPI's necessários 0,2 
Sub-Tarefa - 2.03 Isolamento da Área de Trabalho 0,2 
Sub-Tarefa - 2.04 Realizar Vistoria no Padrão 0,2 
Sub-Tarefa - 2.05 Posicionar escada, amarrar e instalar linha de vida 0,2 

Sub-Tarefa - 2.06 Instalar o ramal de Serviço 1,00 

Sub-Tarefa - 2.07 Verificar a posição do Disjuntor 0,2 

Sub-Tarefa - 2.08 Instalar o medidor 1,00 

Sub-Tarefa - 2.09 Lacrar o medidor 0,2 

Sub-Tarefa - 2.10 Realizar teste de tensão 0,2 

Sub-Tarefa - 2.11 Retirar a escada 0,2 
Sub-Tarefa - 2.12 Retirar isolamento da área de trabalho 0,2 

PONTUAÇÃO TOTAL DA TAREFA            4,00 

 

2.9 – A pontuação máxima da Prova Prática será de 10 (dez) pontos. 

2.9.1 – A pontuação mínima da Prova Prática será de 2,6  pontos. 

2.10 – Será considerado para a obtenção das notas, a performance da execução das atividades: 

a) Eficiência na execução das atividades; 

b) Tempo na execução das atividades; 

c) Segurança na execução das atividades; 

2.11 - Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da ELETROACRE. 

 

 

 



 

3 
Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Eletrobras Distribuição Acre 

CONVOCADOS 

A Prova será realizada na EletroAcre, situada no seguinte endereço: Rua Valério Magalhães, 226 - Bosque - Rio Branco - 

Acre - CEP 69900-685.  

DATA: 23/04/2016 
HORÁRIO: 8:00 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO TIPO DE VAGA MACRORREGIÃO 

14009003532-9 FABIO FERNANDES RIBEIRO JUNOR ELETRICISTA MOTORISTA AMPLA CONCORRÊNCIA 1ª REGIÃO 

14009008767-0 LUAN LUZ DO NASCIMENTO ELETRICISTA MOTORISTA AMPLA CONCORRÊNCIA 1ª REGIÃO 
14009000515-5 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA ELETRICISTA MOTORISTA AMPLA CONCORRÊNCIA 1ª REGIÃO 
DATA: 23/04/2016 
HORÁRIO: 10:30 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO TIPO DE VAGA MACRORREGIÃO 

14009004960-9 ANTONIO CARLOS LEITE DA SILVA ELETRICISTA MOTORISTA AMPLA CONCORRÊNCIA 2ª REGIÃO 

14009008222-4 FRANCISCO DELMONTE DA SILVA FILHO ELETRICISTA MOTORISTA AMPLA CONCORRÊNCIA 2ª REGIÃO 
14009004118-4 FRANCISCO MADSON LIMA SILVA ELETRICISTA MOTORISTA AMPLA CONCORRÊNCIA 2ª REGIÃO 

 
 

Rio Branco/AC, 30 de março de 2016. 

Luís Hiroshi Sakamoto 

Diretor de Gestão da ELETROACRE 

 
 

Silvio Charles  de Mesquita Gomes 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da ELETROACRE 


