
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 
 

EDITAL Nº 05/2015 - CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA PROVA PRÁTICA 
 

1. Data, Hora e Local de Realização das Provas Práticas 

Cargos:  
 
51 – Motorista e 52 – Operador de Máquinas. 
 
Data: 22/03/2015 - Domingo (conforme convocação da tabela em anexo). 
 
Local de Comparecimento: Rua Orestes Franzoni s/nº - Centro (ao lado do Campo Municipal e Escola Estadual 
Pedro Migliorini). 
 
Horário: Manhã - 9 horas 
 

Convocados: consta no ANEXO ÚNICO deste Edital o nome dos candidatos convocados para realizarem as 
provas práticas. 

1.1  Os candidatos deverão comparecer com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade que 
originou a inscrição em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o reconhecimento.  

1.2  Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá alegar 
qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência ou atraso. O não 
comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua 
eliminação do Concurso. Não será aplicada prova fora do dia, horário e local designado por edital;  

1.3  É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da prova e o comparecimento 
no horário determinado; 

1.4  Não será permitida a realização da prova do candidato que se apresentar após dado o sinal sonoro indicativo do 
seu início; 

1.5  Durante a realização da avaliação, não serão permitidas consultas de espécie alguma, bem como o uso de 
máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravador, notebook, telefones celulares ou qualquer aparelho similar. O 
candidato que se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico deverá desligá-lo. A FUNDATEC 
não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos ocorridos durante a realização da prova; 

1.6  Os candidatos devem vir preparados no que se refere à alimentação e agasalho por não haver previsão 
de horário para o término das provas práticas; 

1.7  Os candidatos aguardarão a chamada em um espaço a eles designado. Não será permitida à saída do local sem 
o acompanhamento de um Fiscal; 

1.8  Os candidatos serão conduzidos ao local de realização da prova pelos fiscais da FUNDATEC, onde receberão as 
instruções e indicação de onde serão desenvolvidos os trabalhos; 

1.9  Todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução das tarefas estarão disponíveis no local; 

1.10 Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações, etc.) que 
impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir ou que lhe diminuam a capacidade 
físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado para nova prova; 

1.11 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou a critérios de 
avaliação/classificação; 

1.12 As provas acontecerão com qualquer clima/tempo. 

 



 

 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 
2.1 PARA O CARGO DE MOTORISTA 

2.1.1 O Motorista deverá apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, Categoria “D”, conforme exigência do cargo. 
O candidato que não apresentar a CNH citada, não poderá realizar a Prova Prática. Não serão aceitas cópias 
autenticadas nem mesmo protocolo de documento. 

2.1.2 A Prova Prática, de caráter eliminatório/classificatório, constará de atividades práticas, totalizando 100 pontos, 
formuladas de acordo com as especificações do cargo. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

2.1.3 A Prova Prática será aplicada em um Caminhão - marca Mercedez Bens, modelo 2213 Truque, ano 1980 e 
um Ônibus - marca Volvo, modelo 16210, ano 1999, e consistirá de avaliação de habilidades e de conhecimentos 
específicos, de caráter eliminatório, formulada com vários itens de acordo com as especificações do cargo e legislação 
vigente de trânsito, sendo avaliados como segue:  

2.1.3.1 Exame de Direção Veicular - Habilidade prática de direção em via pública, obediência à sinalização e leis de 
trânsito, direção defensiva e balizamento. 

2.1.3.1.1 O candidato será avaliado no Exame de Direção Veicular, em função da pontuação negativa por faltas 
cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

I – Faltas Eliminatórias (reprovação – 100 pontos negativos); 

II – Faltas Graves (30 pontos negativos cada); 

III – Faltas Médias (20 pontos negativos cada); 

IV – Faltas Leves (10 pontos negativos cada). 
 

 2.1.4 O Exame de Direção Veicular é composto de duas atividades:  

 a) Estacionar o Ônibus em vaga delimitada por balizas removíveis: A delimitação da vaga balizada deverá atender 
as seguintes especificações, por tipo de veículo utilizado:  

 I - Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento);  

 II - Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento).  

III - O tempo máximo para o estacionamento será de seis minutos, contados a partir do giro da ignição. 
 
b) Conduzir o Caminhão em via pública, urbana ou rural, no trajeto estabelecido pelos dirigentes do concurso, sendo 
o veículo de transmissão mecânica. 
 
2.1.5 Será considerado aprovado o candidato que tiver no máximo 40 (quarenta) pontos de desconto pelas faltas 
cometidas e que não tenha cometido falta eliminatória. 
 
2.1.6 O candidato que não obtiver a pontuação mínima exigida será considerado reprovado e, consequentemente, 
será eliminado do concurso. 

 2.1.7 Serão chamados para realização das tarefas, seguindo rigorosa ordem de classificação.  

2.1.8 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 Concurso Público. 

2.2 PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS  

2.2.1 O Operador de Máquinas Rodoviárias deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C”, 
conforme exigência do cargo. O candidato que não apresentar a CNH citada, não poderá realizar a Prova Prática. 
Não serão aceitas cópias autenticadas nem mesmo protocolo de documento. 

2.2.2 A prova prática para o cargo de Operador de Máquinas terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos por 
candidato. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da FUNDATEC. 

2.2.3 A Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas será aplicada em PÁ CARREGADEIRA, MODELO 
FR12, ANO 1994 E MOTONIVELADORA - MARCA CASE, MODELO 845B, ANO 2013. 

2.2.4 A Prova Prática, de caráter eliminatório/classificatório, constará de atividades práticas, totalizando 100 pontos, 
formuladas de acordo com as especificações do cargo. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

 2.2.5 A prova prática será composta das seguintes atividades:  

2.2.5.1 Motoniveladora: 

2.2.5.1.1 Abrir 3 metros de valeta à esquerda com profundidade de até 10cm (aproximadamente); 
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2.2.5.1.2 Espalhar o material cavado à direita; 

2,2,5,1,3 Preparar a lâmina para execução de talude; 

2.2.5.1.4 Ao executar a tarefa de preparação da lâmina para talude, o candidato:  

- Não poderá levantar os pneus dianteiros da motoniveladora; 

- Não poderá deixar cair a mesa com a lâmina após movimentar o pino sela, o que considerar-se-á dano ao 
equipamento; 

Penalidade: O candidato terá o tempo de execução da prova de motoniveladora encerrado até ter incorrido nesse 
erro operacional e os pontos e o tempo de execução de prova serão contabilizados até o presente momento; 

2.2.5.1.4 O tempo máximo para execução dessa atividade é de 15 (quinze) minutos, contados a partir do giro da 
ignição do motor.  Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da FUNDATEC. 

2.2.5.2 Pá Carregadeira: 

2.2.5.2.1 Inspecionar a máquina; 

2.2.5.2.2 Posicionar a máquina em frente ao amontoado de materiais e carregar uma concha desse material na 
caçamba do caminhão; 

2.2.5.2.3 O tempo máximo para execução dessa atividade é de 15 (quinze) minutos, contados a partir do início da 
inspeção. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da FUNDATEC. 

2.2.6 As questões, conforme critérios a serem estabelecidos pela Comissão Examinadora poderão ser subdivididas 
em dois ou mais itens, não excedendo a pontuação máxima prevista para cada questão. 

2.2.7 O candidato que não obtiver a pontuação mínima exigida será considerado reprovado e, consequentemente, 
estará automaticamente eliminado do concurso. 

2.2.8 Serão chamados para realização das tarefas, seguindo rigorosa ordem de classificação. 
 
2.2.9 Ao término da avaliação o candidato deverá assinar a ficha de avaliação. 
 
2.2.10 Após a aplicação da prova, os candidatos deverão retirar-se do local imediatamente após à realização da 
prova. 
 
2.2.11 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 Concurso Público. 
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ANEXO - TABELA DE CANDIDATOS CONVOCADOS 
 

Cargo 51 - MOTORISTA  

Dia 22/03 – 9 horas 

CLASSIFICAÇÃO 
NA T.O. 

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO 

1 33551410998-6 ESEQUIEL ZANINI 85 

1 33551413240-3 LUCIO EDUARDO STURZA BRUM 85 

1 33551408401-1 BLUNER MONTAGNA 85 

4 33551413187-9 JONES CARLOS PLATE MACHADO 82,5 

4 33551413562-1 JOSUE DA SILVA 82,5 

6 33551407067-5 JULIANO BRUFATTO 80 

7 33551413244-3 ELIAS JOSÉ ANDREOLA 72,5 

7 33551411023-0 MAURO BAZZANELLA 72,5 

9 33551410398-2 RAFAEL DE OLIVEIRA BECHER 70 

9 33551413176-0 EVERTON ROMANATTO 67,5 

 
 

Cargo 52 - OPERADOR DE MÁQUINAS  

Dia 22/03 – 9 horas 

CLASSIFICAÇÃO 
NA T.O. 

INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO 

1 33552411742-0 IVAN BALBINOT 77,5 

2 33552413262-3 GRAZIANI JOSÉ STORTI 72,5 

3 33552412769-3 LEANDRO CEZAR MACHADO LOPES 65 

4 33552409388-0 JONI EBERSON DA SILVA ORTIZ 60 

4 33552413291-8 ELISEO RODRIGUES DA CUNHA 60 

6 33552411471-3 DANIEL DINON 55 

6 33552411107-4 CLEITON BOROTTO DA SILVA 55 

8 33552407046-2 WILLIAM CRISTIE LAUTERT DA SILVA 52,5 

8 33552413102-7 ROBERTO CARLOS DA ROCHA RODRIGUES 52,5 

8 33552411152-5 CLAUDEMIRO BALBINOT 52,5 

8 33552406382-0 LEONARDO BOARO 52,5 

 
 

Monte Belo do Sul, 13 de março de 2014. 
 
 

Lírio Turri  
Prefeito Municipal 

 


