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MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015 
 
 

AVISO Nº 12 – NOTA INFORMATIVA SOBRE AS PROVAS PRÁTICAS  
 
A Prefeita do Município de Nova Santa Rita, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este 
Aviso, o que segue: 

 
 

1. Dos classificados aprovados para as provas práticas do cargo de MOTORISTA DE 
VEÍCULOS PESADOS. 

Nº  de Inscrição Nome Classificação 

'013941 ISMAEL CARDOSO DOS SANTOS 1 

'010897 MARCOS KRUPINSKI 2 

'013360 DIEGO GARCIA DE VARGAS 3 

'013393 ANDRÉ MEDEIROS DE ABREU 4 

'013380 MAGNUS FURTADO MELLO 5 

'013821 FABRICIO AMORIM MACHADO 6 

'009847 JOSE MURILO  BERTOLDO DA SILVA 7 

'012683 LEANDRO SANTOS DE MOURA 8 

'010537 DÉLCIO MAGALHÃES 9 

'013364 LAURO VILNEI TALLOWITZ KIEFER 10 

'011105 LESIER SILVA DA SILVA 11 

'013456 ALEX DAMIAO DE MORAES GARCIA 12 

'010499 JOSE ANTONIO PORTO DA LUZ 13 

'009471 CRISTIANO FILIEIRO TEIXEIRA 14 

'010181 EDUARDO SALES NUNES 15 

'013339 ROMÁRIO SILVEIRA 16 

'009771 MARLON BRAGA DA SILVA 17 

'013451 ANDERSON DE MELO LOPES 18 

'011279 JOÃO ALEXANDRE DO CANTO MELLO 19 

'012352 CARLOS ALEXANDRE DE MORAES 20 

'013667 LUIS EDUARDO PIRES DE AMORIM 21 

'011809 DIRLEI DA MOTTA BRASIL 22 

'012556 PETERSON ROQUE PEREIRA 23 

'011948 GERSON VIEGAS DE AMORIM 24 

'012581 FILLIPI AMBROSI DA SILVA 25 
 

1.1 Dos procedimentos para a realização das provas práticas do cargo de Motorista de 

Veículos Pesados. 

1.1.1 As regras e critérios de avaliação permanecem os já publicados no Edital de Abertura nº 
01/2015 do município de Nova Santa Rita, assim como os de eliminação, seguindo os demais 
procedimentos aqui apresentados. 
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1.1.2 Esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório, com avaliação individual por candidato, e 
aplicada somente para candidatos considerados aprovados, a partir do resultado das provas 
objetivas. 

1.1.3 Os candidatos classificados aprovados para realizarem as provas práticas devem possuir 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D, dentro do prazo de validade. 

1.1.4 Caso o candidato classificado aprovado não possua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 
conforme descrito no subitem anterior, o mesmo não realizará a prova prática, sendo eliminado 
do Concurso Público, com resultado de reprovado. 

1.1.5 Não haverá repetição e/ou segunda chamada para execução das provas, exceto nos casos em 
que a Comissão de Provas concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não 
provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o desempenho do candidato. 

1.1.6 O candidato convocado para as provas práticas deverá:  
a) apresentar-se com roupa apropriada (calça comprida, camiseta/camisa e calçado fechado); 
b) apresentar a Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D, dentro do prazo de 
validade. 

1.1.7 Os candidatos relacionados para realizarem as provas práticas deverão estar no local de 
realização das provas a partir de 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário previsto para o 
início das atividades. 

1.1.8 A ordem de chamada dos candidatos para a realização das provas práticas dar-se-á pela 
ordem de classificação. 

1.1.9 As provas práticas ocorrerão com qualquer clima/tempo, salvo por determinação contrária da 
Comissão de Provas da Fundação La Salle. 

 
1.2 Da data, horário e local das provas práticas do cargo de Motorista de Veículos Pesados. 

 
1.2.1 Os candidatos classificados aprovados devem comparecer com sua documentação no dia 22 

de Novembro de 2015 às 8h30min., para início dos procedimentos de aplicação das provas 
práticas, no Parque de Máquinas do Município, localizado na Rua Marinho Peixoto, 525 - 
Centro Nova Santa Rita/RS. (chegar a partir das 8h. para identificação) 
 

1.2.2 Segue a descrição dos veículos a serem utilizados nas provas práticas: 
a) Caminhão Internacional Truck - Ano 2012/2013 - Modelo 4400 P7 6x2 (veículo oficial); 
b) Caminhão Volkswagem Truck - Ano 2013/2014 - Modelo 24.280 CRM 6x2 (veículo reserva). 
 

1.3 Das etapas de avaliação das provas práticas do cargo de Motorista de Veículos Pesados. 
 

               DA BALIZA – realizar baliza com caminhão, de acordo com a legislação de trânsito vigente, em local 

predeterminado, com valoração máxima de 25 (vinte e cinco) pontos. O tempo máximo para a 
realização da etapa da baliza será de 5 (cinco) minutos. O tempo será contado a partir da partida de 
ignição e encerra-se com a sinalização do candidato que concluiu a devida etapa da prova prática. Será 
eliminado desta etapa da prova prática, com atribuição de nota zero, o candidato que cometer qualquer 
das infrações relacionadas abaixo:  
a) (   ) não fazer uso do cinto de segurança; 
b) (   ) movimentar o veículo com a porta total ou parcialmente aberta; 
c) (   ) tocar os delimitadores de balizas; 
d) (   ) subir cordão de calçada; 
e) (   ) demonstrar inaptidão ao conduzir o veículo; 
f) (   ) tempo superior ao estabelecido para  realizar a baliza (5 minutos). 
 
Todo candidato inicia esta etapa da prova prática da baliza com 25 (vinte e cinco) pontos, sendo 
descontados 5 (cinco) pontos por infração de trânsito registrada no ato de realização da prova, até o 
limite de 5 (cinco) infrações, ocasião em que o candidato terá nota zero nesta etapa.  
 

1.4       DO CIRCUITO DE RUA - dirigir caminhão em circuito de rua, predeterminado, de acordo com a 

legislação de trânsito, com valoração máxima de 25 (vinte e cinco) pontos. Serão eliminados da prova 
prática, com atribuição de nota zero nesta etapa, os candidatos que cometerem qualquer das infrações 
relacionadas abaixo: 
a) (   ) não fazer uso do cinto de segurança; 
b) (   ) movimentar o veículo com a porta total ou parcialmente aberta; 
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c) (   ) não respeitar a preferencial; 
d) (   ) subir cordão de calçada; 
e) (   ) exceder a velocidade da via; 
f) (   ) demonstrar inaptidão ao conduzir o veículo. 
 
Todo candidato inicia a prova prática com 25 (vinte e cinco) pontos nesta etapa, sendo descontados 5 
(cinco) pontos por infração de trânsito registrada no ato de realização da prova prática, até o limite de 5 
(cinco) infrações, ocasião em que o candidato terá nota zero nesta etapa da prova prática. Por exemplo, 
serão consideradas infrações, passíveis de desconto de 5 (cinco) pontos, por infração, o que segue 
relacionado: 
a) (   ) observar a sinalização da via; 
b) (   ) fazer as marchas, adequadamente, no tempo certo; 
c) (   ) uso da embreagem; 
d) (   ) conduta ao dirigir e manobrar em vias públicas; 
e) (   ) interromper o funcionamento do veículo; 
f) (   ) outras infrações conforme legislação de trânsito vigente. 

 
 

2 Dos classificados aprovados para as provas práticas do cargo de OPERADOR DE 
MAQUINAS. 

Nº de Inscrição Nome Classificação 

'011693 VICTOR ALVES DE OLIVEIRA 1 

'012501 LUCAS WINK 2 

'009225 FRANCISCO RUAS LEMKE 3 

'011367 FLÁVIO CARDOSO FERREIRA 4 

'009097 GILMAR BRISTOT DE SOUZA 5 

'013485 EDSON NAZARENO DIAS CARDOSO 6 

'011413 EDSON CARLOS MÜLLER 7 

'009566 ADILSON LUIS HAMMES 8 

'013071 EMERSON JAMUR NUNES 9 

'013217 DOUGLAS FLAVIO DAS NEVES GROTT 10 

'012765 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11 

'013696 MARCELO VENZO DOS SANTOS 12 

'010563 ELOI DUTRA RIBEIRO 13 

'010447 VALMIR OLSEVER FORMAGIO 14 

'009806 ANTONIO VALDOMIRO DOS SANTOS 15 

'010830 MOACIR JOAQUIM DOS SANTOS 16 

'009176 ERENIDIO SERGIO DE AVILA 17 

'010286 VALDELIR SCHMIDT 18 

'011916 CARLOS HENRIQUE BLANKE 19 

'010930 FERNANDO FRAGA SUDECUM 20 
 
2.1 Dos procedimentos para a realização das provas práticas do cargo de Operador de 

Maquinas. 

 

2.1.1 As regras e critérios de avaliação permanecem os já publicados no Edital de Abertura nº 
01/2015 do município de Nova Santa Rita, assim como os de eliminação, seguindo os demais 
procedimentos aqui apresentados. 

2.1.2 Esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório, com avaliação individual por candidato, e 
aplicada somente para candidatos considerados aprovados, a partir do resultado das provas 
objetivas. 
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2.1.3 Os candidatos classificados aprovados para realizarem as provas práticas devem possuir 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D, dentro do prazo de validade. 

2.1.4 Caso o candidato classificado aprovado ainda não possua Carteira Nacional de Habilitação - 
CNH, conforme descrito no subitem anterior, o mesmo não realizará a prova prática, sendo 
eliminado do Concurso Público, com resultado de reprovado. 

2.1.5 Não haverá repetição e/ou segunda chamada para execução das provas, exceto nos casos em 
que a Comissão de Provas concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não 
provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o desempenho do candidato. 

2.1.6 O candidato convocado para as provas práticas deverá:  
a) apresentar-se com roupa apropriada (calça comprida, camiseta/camisa e calçado fechado); 
b) estar munido de documento oficial de identificação expedido por órgão público (com foto), na 
forma prevista no referido Edital de Abertura; 
c) apresentar a Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D, dentro do prazo de 
validade. 

2.1.7 Os candidatos relacionados para realizarem as provas práticas deverão estar no local de 
realização das provas a partir de 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário previsto para o 
início das atividades. 

2.1.8 A ordem de chamada dos candidatos para a realização das provas práticas dar-se-á pela 
ordem de classificação. 

2.1.9 As provas práticas ocorrerão com qualquer clima/tempo, salvo por determinação contrária da 
Comissão de Provas da Fundação La Salle. 

 
2.2 Da data, horário e local das provas práticas do cargo de Operador de Maquinas. 

 
2.2.1 Os candidatos classificados aprovados devem comparecer com sua documentação no dia 22 

de Novembro de 2015 às 8h30min., para início dos procedimentos de aplicação das provas 
práticas, no Parque de Máquinas do Município, localizado na Rua Marinho Peixoto, 525 - 
Centro, Nova Santa Rita/RS. (chegar a partir das 8h. para identificação) 
 

2.2.2 Segue a descrição dos veículos a serem utilizados nas provas práticas: 
a) Retroescavadeira Randon PAC – Ano:2013 - Modelo:RD 406 Tracionada – veículo oficial / 

Retroescavadeira Randon – Ano:2010 – Modelo:RD 406 - veículo reserva); 
b) Motoniveladora Caterpillar – Ano:2013 – Modelo: 120k – veículo oficial / Motoniveladora 

Fiatallis – Ano: 2002 – Modelo: FG 140 – veículo reserva). 
 

2.3 Das etapas de avaliação das provas práticas do cargo de Operador de Maquina. 
Etapa 1 – 20 pontos: cavar uma vala de 03 metros de comprimento e 01 metro de 
profundidade, aproximadamente, utilizando somente a concha traseira da retroescavadeira, 
considerando o tempo máximo de 10 minutos. O tempo será contado a partir da partida de 
ignição e encerra-se com a sinalização do candidato que concluiu a devida etapa da prova 
prática. Nesta etapa o candidato poderá obter de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos,  de acordo com 
os parâmetros relacionados abaixo: 

Critérios de Avaliação Pontuação - Execução 

Etapa 1 - Escavar uma valeta de 03 metros de 
comprimento e 01 metro de profundidade. 

NÃO 
(0 ponto) 

EM PARTE 
(2,5 pontos) 

SIM 
(5 pontos) 

Verificação da máquina (água, óleo e pneus)     

Habilidade e domínio ao comando do 
equipamento 

     

Aproveitamento dos dispositivos de controle    

Produtividade, Eficiência/Aptidão     

Total de pontos da etapa 1  20 pontos 

 
Etapa 2 – 10 pontos: carregar caminhão com 5m³ de aterro, com retroescavadeira,  
considerando o tempo máximo de 10 minutos. O tempo será contado a partir da partida de 
ignição e encerra-se com a sinalização do candidato que concluiu a devida etapa da prova 
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prática. Nesta etapa o candidato poderá obter de 0 (zero) a 10 (dez) pontos,  de acordo com os 
parâmetros relacionados abaixo: 

Critérios de Avaliação Pontuação - Execução 

Etapa 2 – Carregar caminhão com 5m³ de aterro. 
NÃO 

(0 ponto) 
EM PARTE 
(1 ponto) 

SIM 
(2,5 pontos) 

Habilidade e domínio ao comando do equipamento    

Aproveitamento dos dispositivos de controle    

Produtividade    

Eficiência/Aptidão    

Total de pontos da etapa 2  10 pontos 

 
Etapa 3 – 20 pontos: operar e conduzir motoniveladora, acionando o motor e manipulando os 
comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme especificações do examinador e 
proceder com o nivelamento de 50 metros de sarjeta, com profundidade de até 10cm 
(aproximadamente). O tempo de execução da tarefa será de 10 minutos. Nesta etapa o 
candidato poderá obter de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos,  de acordo com os parâmetros 
relacionados abaixo: 

Critérios de Avaliação Pontuação - Execução 

Etapa 3 – Nivelamento de 50 metros de sarjeta 
NÃO 

(0 ponto) 
EM PARTE 
(2,5 pontos) 

SIM 
(5 pontos) 

Habilidade e domínio ao comando do equipamento    

Aproveitamento dos dispositivos de controle    

Produtividade    

Eficiência/Aptidão    

Total de pontos da etapa 3  20 pontos 

 
2.3.1 Será eliminado da prova prática, com atribuição de nota zero, o candidato que cometer 

qualquer uma das infrações relacionadas abaixo em qualquer uma das etapas da prova prática:  
a) (   ) tempo superior ao estabelecido para o procedimento da etapa da prova prática; 
b) (  ) demonstrar inaptidão na condução e domínio do veículo e/ou realizar a etapa da prova 
prática, de modo que comprometa sua integridade física e/ou a preservação do bem público; 
c) (   ) ter pontuação total inferior a 25 pontos. 

 
 

Nova Santa Rita / RS, 11 de novembro de 2015. 
 

 
 

     
 

Município de Nova Santa Rita/RS 
MARGARETE SIMON FERRETTI 

Prefeita Municipal 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 
 

MÁRIO DEMÉTRIO RAMOS 
Secretária de Administração e Planejamento 

 
 


