
EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO PROVA PRÁTICA DO EDITAL DE REPUBLICAÇÃO 
DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2012. 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA VAGAS E 

CADASTRO DE RESERVA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. 
 

 
A CEB – Distribuição S/A., por seu Presidente Rubem Fonseca Filho, no uso de suas atribuições 
legais, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o 
Decreto nº 21.688/2000 e as demais legislações pertinentes, bem como a autorização do 
Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH, publicada no DODF nº. 135, de 10 de Julho 
de 2012, em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, o Regimento 
Interno da CEB Distribuição S/A e a aprovação da Diretoria por meio da 322ª Reunião 
Ordinária da Diretoria Colegiada da CEB D, torna público, a regulamentação da prova prática 
para os cargos de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade e Agente de Serviços 
Operacionais - Serviços Gerais. 
 
Art. 1º - Para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais, a prova será 
realizada no dia 14/06/2014, no SENAI, sito Área Especial E/Q 2 e 8 - Setor Sul - Gama - 
Distrito Federal, conforme horário de convocação (horário de fechamento do portão) constante 
na lista divulgação nos sites www.exatuspr.com.br e www.ceb.com.br, a partir das 18 horas do 
dia 09/06/2014. 
§1º - Para realização da prova prática, o candidato deverá comparecer com as vestimentas e 
botas adequadas para execução do trabalho. 
§2º - Para realização da prova prática o candidato deverá apresentar documento de 
identificação conforme item 3.2.2 do Edital de Abertura. 
§3º - 1 - Levantar e carregar 01 saco de cimento (50kg) na distância de 150m. - tempo máximo 2 
minutos, tempo médio 1 minutos e 30 segundos. 
2 - Escavar com picareta e enxada uma vala de em terra (largura de 20cm, profundidade de 
50cm e comprimento de 150cm). - tempo máximo 20 minutos, tempo médio 15 minutos. 
3 - Executar um traço de concreto 1:2:4 (cimento, areia e brita 1). Usando balde, pá, pá de 
pedreiro e enxada. Após dosagem e mistura da massa a mesma deverá ser transportada em 
carrinho de mão até o local indicado para conclusão da prova pelo fiscal. - tempo máximo 20 
minutos, tempo médio 15 minutos. 
 
Art. 2º - Para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, a prova será realizada 
nos dias 14, 15 e 21/06/2014, sendo: 
DATA: 14 E 15/06/2014, CEB - QI 10 - LOTE 25/28 - TAGUATINGA NORTE - AO LADO 
FEIRA DO GOIANO - conforme horário de convocação (horário de fechamento do portão) 
constante na lista divulgação nos sites www.exatuspr.com.br e www.ceb.com.br, a partir das 18 
horas do dia 09/06/2014. 
DATA: 21/06/2014 -  em horário (fechamento dos portões) e local a ser divulgado no dia 
09/06/2014, nos sites www.exatuspr.com.br e www.ceb.com.br, a partir das 18 horas. 
§1º - Para realização da prova prática, o candidato deverá comparecer com as vestimentas e 
botas adequadas para execução do trabalho. 
§2º - Para realização da prova prática o candidato deverá apresentar documento de 
identificação conforme item 3.2.2 do Edital de Abertura. 
§3º - As atividades: a) 1 (uma) atividade envolvendo identificação, finalidade, manuseio, 
guarda, conservação e aplicação de equipamentos de proteção individual e equipamentos de 
proteção coletiva, com tempo máximo de 10 (dez) minutos de duração, valendo 10,00 (dez) 
pontos; b) 1 (uma) atividade envolvendo identificação, finalidade, manuseio, guarda, 
conservação e aplicação de equipamentos e materiais usados em redes de distribuição de 
energia elétrica, com tempo máximo de 20 (vinte) minutos de duração, valendo 10,00 (dez) 
pontos; serão realizadas no dia 21/06/2014. 
§4º - As atividades: c) Abertura e fechamento de chaves fusível e tensionamento de ramais de 
distribuição  elétrica, valendo 40,00 (quarenta) pontos; d) Utilização de escada extensível 



(subida e descida) em poste de concreto de sessão circular; serão realizadas nos dias 14 e 
15/06/2014 - obs.: A escada estará posicionada e todos os equipamentos de segurança 
montados, valendo 40,00 (quarenta) pontos. O candidato irá realizar a atividade da alínea "c" 
abertura e fechamento de chaves fusível juntamente com a atividade de alínea "d" no tempo 
máximo de 15 (quinze) minutos e a atividade da alínea "c" tensionamento de ramais de 
distribuição elétrica no tempo máximo de 10 (dez) minutos. 
 
 

 
Brasília/DF, 05 de junho de 2014. 

 
 

RUBEM FONSECA FILHO 
Presidente CEB 


