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MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2019 
 

AVISO Nº 11 – NOTA INFORMATIVA DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

 
O Prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar/RS, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, por este Aviso, o que segue: 
 
 
1.   Dos Classificados Aprovados e Convocados Para as Provas Práticas do Cargo de 

MOTORISTA: 
 

Cargo 
Nº de 

Inscrição 
Nome 

Classificação 
Preliminar 

Data 
Turno de 

Realização 

Motorista '010253 Aires Giovane Elias Carvalho 1 14/09/2019 Tarde 

Motorista '010633 Gilliard De Quevedo Da Silva 2 14/09/2019 Tarde 

Motorista '009772 Antonio Marcos Machado Santos 3 14/09/2019 Tarde 

Motorista '010218 Antônio Marciano Santos Da Rosa 4 14/09/2019 Tarde 

Motorista '010413 Lucas Cardoso Da Silva 5 14/09/2019 Tarde 

Motorista '010805 Cristiano Teixeira Correa 6 14/09/2019 Tarde 

Motorista '009137 Oziel Acosta Dos Santos 7 14/09/2019 Tarde 

Motorista '010607 Luiz Carlos Pereira 8 14/09/2019 Tarde 

Motorista '010645 Carlos Alberto Iribarrem Da Silva 9 14/09/2019 Tarde 

Motorista '009197 Gelson Correa 10 14/09/2019 Tarde 

Motorista '010756 Yuri Da Silva Reinehr 11 14/09/2019 Tarde 

Motorista '009915 William Dos Santos Macarty 12 14/09/2019 Tarde 

Motorista '009692 Everson Volmir Dos Santos Cousen 13 14/09/2019 Tarde 

Motorista '009429 Jeizon Bittencurt Dos Santos 14 14/09/2019 Tarde 

Motorista '009593 Romario Teixeira Farias 15 14/09/2019 Tarde 

Motorista '009723 Rodrigo Alves De Aguiar 16 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010855 Cristofer Cardozo Lemos 17 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010629 Claiton Mendes Paes 18 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010076 Alisom Moraes De Oliveira 19 15/09/2019 Manhã 

Motorista '009370 Anilton Oliveira Da Veiga 20 15/09/2019 Manhã 

Motorista '009782 Vianco Barenho Correa 21 15/09/2019 Manhã 

Motorista '009604 Rodrigo Teixeira 22 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010688 Jaison Tugne Da Rosa 23 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010252 Nilmar Pereira De Avila Nunes 24 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010768 Denilson Dos Santos Pereira 25 15/09/2019 Manhã 

Motorista '009952 Rudemar Borges Fernandes 26 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010812 Adriano Dos Santos Soares 27 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010570 Cassius De Moraes Brum 28 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010439 Douglas Da Costa Chaves Dias De Oliveira 29 15/09/2019 Manhã 

Motorista '010198 João Carlos Lucas Silveira 30 15/09/2019 Manhã 
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1.1 Dos Procedimentos Para a Realização das Provas Práticas do Cargo de Motorista. 

1.1.1 As regras e critérios de avaliação permanecem os publicados no Edital de Abertura nº 02/2019 
do Município de Santa Vitória do Palmar, assim como os de eliminação, seguindo os demais 
procedimentos aqui apresentados. 

1.1.2 As provas práticas possuem caráter classificatório e eliminatório, com pontuação máxima de 50 
(cinquenta) pontos, com aplicação individual por candidato. O candidato deverá obter a nota 
mínima de 25 pontos na execução das provas práticas, como forma de obter aprovação. 

1.1.3 Os candidatos classificados aprovados para realizarem as provas práticas devem possuir, no 
mínimo, 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 item 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 Banca Examinadora 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 (exemplo: 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 Não será permitida a realização da prova do candidato que se apresentar após dado o sinal 
sonoro indicativo do seu início, consoante ao horário previsto de chegada dos candidatos, por 
data e turno. 

1.1.9 A ordem de chamada dos candidatos para a realização das provas práticas dar-se-á pela 
classificação preliminar obtida na etapa de provas objetivas. 

1.1.10 Ao concluir a prova prática, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação e retirar-se, 
imediatamente, do local de aplicação, sem comunicar-se com os demais candidatos.  

1.1.11 Não será permitida a presença de acompanhantes no local das provas práticas, assim como a 
interferência e/ou participação de terceiros durante a realização. 

1.1.12 O processo de aplicação das provas práticas poderá ser filmado, de modo a comprovar a 
qualquer tempo os procedimentos realizados. 

1.1.13 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, podendo ter continuidade em turno e/ou 
data seguinte, conforme deliberação da Banca Examinadora na data de execução das provas 
práticas, restando ao candidato a obrigação do comparecimento, sob pena de eliminação do 
concurso público. 

1.1.14 Após a identificação do candidato no local, data e hora de chegada, todo material eletrônico 
deverá ser desligado pelo candidato e acondicionados em envelope de segurança fornecido 
pela Fundação La Salle, devendo o envelope ser mantido lacrado junto ao candidato, até a 
saída definitiva do candidato do local de provas. 

1.1.15 As provas práticas ocorrerão com qualquer clima/tempo, salvo por determinação contrária da 
Banca Examinadora da Fundação La Salle. 

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

 
1.2.1 Os candidatos classificados aprovados da 1ª até a 15ª posição devem comparecer com sua 

documentação no dia 14 de setembro de 2019 às 13horas30minutos (TARDE), para início 
dos procedimentos de aplicação das provas práticas, na Av. Getúlio Vargas nº 67, Bairro 
Centro, Santa Vitória do Palmar/RS. (chegar a partir das 13horas para identificação) 

1.2.2 Os candidatos classificados aprovados da 16ª até a 30ª posição devem comparecer com sua 
documentação no dia 15 de setembro de 2019 às 8horas30minutos (MANHÃ), para início 
dos procedimentos de aplicação das provas práticas, na Av. Getúlio Vargas nº 67, Bairro 
Centro, Santa Vitória do Palmar/RS. (chegar a partir das 08horas para identificação) 
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1.2.3 Dados dos veículos à disposição para uso nas provas práticas, observada a ordem para uso: 
a) Micro-ônibus: 
Oficial – micro-ônibus Marcopolo/Volarev8L on, ano 2019; 
Reserva – micro-ônibus Marcopolo/Volare W8 ESC, ano 2006. 

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

 
      DA BALIZA – realizar baliza com veículo pesado, 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 atribuída nota zero nesta etapa, ao candidato 
que cometer qualquer infração relacionada 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. 

 
      DO CIRCUITO DE RUA - dirigir veículo pesado em circuito de rua, predeterminado, de acordo 

com a legislação de trânsito, com valoração máxima de 25 (vinte e cinco) pontos. Será 
atribuída nota zero nesta etapa, ao candidato que cometer qualquer infração relacionada 
abaixo: 
a) (   ) não fazer uso do cinto de segurança; 
b) (   ) movimentar o veículo com a porta total ou parcialmente aberta; 
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 abaixo: 
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. 
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2.   Dos Classificados Aprovados e Convocados Para as Provas Práticas do Cargo de Operário. 
 

Cargo 
Nº de 

Inscrição 
Nome 

Classificação 
Preliminar 

Data  
Turno de 

Realização 

Operário '010453 ANDERSON PEREIRA ARAUJO 1 14/09/2019 Manhã 

Operário '009230 SILVIO ROBERTO PEREIRA TEIXEIRA 2 14/09/2019 Manhã 

Operário '009339 DENER NEITZKE SILVEIRA 3 14/09/2019 Manhã 

Operário '009768 BRENDA SILVERA AMARILLO 4 14/09/2019 Manhã 

Operário '010196 CARLOS WILLIAM SOUZA DE SOUZA 5 14/09/2019 Manhã 

Operário '010014 CLEBER DOS SANTOS JUNIOR 6 14/09/2019 Manhã 

Operário '010801 DAMINI MACHADO GARCIA 7 14/09/2019 Manhã 

Operário '009853 GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 8 14/09/2019 Manhã 

Operário '009883 FILLIPE RODRIGUES 9 14/09/2019 Manhã 

Operário '009949 KELEN FERREIRA PEREIRA DE AVILA 10 14/09/2019 Manhã 

Operário '010331 ANGELA ANDINARA NEVES DE AVILA 11 14/09/2019 Manhã 

Operário '009022 MAICON DA SILVA FERREIRA 12 14/09/2019 Manhã 

Operário '010818 CRISTIAN ADRIANO RISTOW DA SILVA 13 14/09/2019 Manhã 

Operário '009939 CLAUDIO LOPES GONCALVES 14 14/09/2019 Manhã 

Operário '009847 TIAGO SOUZA DA SILVA 15 14/09/2019 Manhã 

Operário '009423 ANDERSON GARCIA DOS SANTOS 16 14/09/2019 Manhã 

Operário '009974 DAVID RICHARD DE LIMA ALMEIDA 17 14/09/2019 Manhã 

Operário '010257 DRIELI NUNES BANDEIRA 18 14/09/2019 Manhã 

Operário '010644 VITOR ECKERT CASSOL 19 14/09/2019 Manhã 

Operário '010294 THALLISON SENA CHAVES 20 14/09/2019 Manhã 

Operário '009449 DENISE DIAS CICHOCKI 21 14/09/2019 Manhã 

Operário '010820 JEFERSON CHAVES CARDOZO 22 14/09/2019 Manhã 

Operário '010744 WELLENGTON ARCE MENDES 23 14/09/2019 Manhã 

Operário '009871 WILLIAM CASSURIAGA SENA 24 14/09/2019 Manhã 

Operário '010409 ALAN MATOSO SEDREZ 25 14/09/2019 Manhã 

Operário '009672 
MATHEUS HENRIQUE CAVALHEIRO 
NEITZKE 

26 14/09/2019 Manhã 

Operário '010562 MARIO ANOTNIO PINTO DA SILVA 27 14/09/2019 Manhã 

Operário '010108 RICARDO DA SILVA DOS SANTOS 28 14/09/2019 Manhã 

Operário '009794 GINA MARCIA SILVEIRA MEDINA 29 14/09/2019 Manhã 

Operário '010312 LUANA BUENO CORREA 30 14/09/2019 Manhã 

Operário '010917 EDINARDO DE AVILA MENDES 31 14/09/2019 Manhã 

Operário '009200 BRUNO CARDOSO BRAGA 32 14/09/2019 Manhã 

Operário '010086 LEANDRO SOUZA DA SILVA 33 14/09/2019 Manhã 

Operário '010447 MARIA EDINA PEREIRA DUARTE 34 14/09/2019 Manhã 

Operário '010430 EVANDRO DA COSTA SCHAEFER 35 14/09/2019 Manhã 

Operário '010443 ANDREIA BARCIA FABRA 36 14/09/2019 Tarde 

Operário '010475 EMERSON DE AVILA BRAGA 37 14/09/2019 Tarde 

Operário '010548 CLEITON NAPARO PEREIRA DE AVILA 38 14/09/2019 Tarde 

Operário '010416 VILMA KLUG MENDES 39 14/09/2019 Tarde 

Operário '010209 LACI MARI DOS SANTOS DE AGUIAR 40 14/09/2019 Tarde 

Operário '009257 JORGE ANDRE LOPES CARRASCO 41 14/09/2019 Tarde 

Operário '010201 MARIA MUNIZ LACERDA 42 14/09/2019 Tarde 

Operário '010385 LUCAS GARCIA ZIMMER 43 14/09/2019 Tarde 

Operário '009972 TIAGO BARROS PIRIZ 44 14/09/2019 Tarde 

Operário '009707 JOÃO FERNANDO LOPES MEDINA 45 14/09/2019 Tarde 
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Operário '009619 MAICON GONÇALVES DA SILVA 46 14/09/2019 Tarde 

Operário '010411 MAIKE SANTOS LUCERO 47 14/09/2019 Tarde 

Operário '010060 MAURICIO TEIXEIRA FERREIRA 48 14/09/2019 Tarde 

Operário '009955 GILMAR SENA 49 14/09/2019 Tarde 

Operário '009208 VANDRÉ DA SILVA RODRIGUES 50 14/09/2019 Tarde 

Operário '010692 ROSI CIMARE  MENDES ORTEGA 51 14/09/2019 Tarde 

Operário '010876 LUIZ FILLIPY BARRETO HENRIQUE 52 14/09/2019 Tarde 

Operário '009473 KAROLINE SOARES VIANA DA SILVA 53 14/09/2019 Tarde 

Operário '010245 CARLOS CLEBER SOUZA DE MOURA 54 14/09/2019 Tarde 

Operário '009179 
APARICIO RAPHAEL MARCOLINO 
COLLASSO 

55 14/09/2019 Tarde 

Operário '010890 ADRIANO PEREIRA CORREA 56 14/09/2019 Tarde 

Operário '009205 ANA JULIA MELLO RODRIGUES 57 14/09/2019 Tarde 

Operário '010898 GILIANDERSON BARBOSA MENDES 58 14/09/2019 Tarde 

Operário '009264 NARA LUCIA ACOSTA 59 14/09/2019 Tarde 

Operário '010567 ALENCAR SILVEIRA DUARTE 60 14/09/2019 Tarde 

Operário '009460 DENIS ANDRADE FERREIRA 61 14/09/2019 Tarde 

Operário '010749 EDERSON BATISTA SILVEIRA SANES 62 14/09/2019 Tarde 

Operário '009530 TAYLLOR SAN MARTINS DIAS 63 14/09/2019 Tarde 

Operário '010151 DIEGO PERES PIRES 64 14/09/2019 Tarde 

Operário '009898 RAFAEL DA SILVA TEIXEIRA 65 14/09/2019 Tarde 

Operário '010392 DAVID MIRAPALHETE SOUZA 66 14/09/2019 Tarde 

Operário '010769 RUDIMAR ROCHA ALEGRE 67 14/09/2019 Tarde 

Operário '010367 GARY EMANUEL ACOSTA FERREIRA 68 14/09/2019 Tarde 

Operário '009417 LEISA JULANA ROLAN TEIXEIRA 69 14/09/2019 Tarde 

Operário '009862 JOARES PEREIRA ALEGRE 70 14/09/2019 Tarde 

Operário '009858 TAINA RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA 71 14/09/2019 Tarde 

Operário '009486 CLEITON PEREIRA DOS SANTOS 72 14/09/2019 Tarde 

Operário '009717 DEREK NUNES LIMA 73 14/09/2019 Tarde 

Operário '010845 PAULA RENATA PEREIRA CUNHA 74 14/09/2019 Tarde 

Operário '009220 CRISTIANO SILVA MIRAPALHETA 75 14/09/2019 Tarde 

 
2.1       Dos Procedimentos Para a Realização das Provas Práticas do Cargo de OPERÁRIO. 

2.1.1 As regras e critérios de avaliação permanecem os publicados no Edital de Abertura nº 02/2019 
do Município de Santa Vitória do Palmar, assim como os de eliminação, seguindo os demais 
procedimentos aqui apresentados. 

2.1.2 As provas práticas possuem caráter classificatório e eliminatório, com pontuação máxima de 50 
(cinquenta) pontos, com aplicação individual por candidato. O candidato deverá obter a nota 
mínima de 25 pontos na execução das provas práticas, como forma de obter aprovação. 

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

2.1.4 O candidato convocado para as provas práticas deverá:  
a) apresentar-se com roupa apropriada (exemplo: 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. 

2.1.5 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. 

2.1.6 A ordem de chamada dos candidatos para a realização das provas práticas dar-se-á pela 
classificação preliminar obtida na etapa de provas objetivas. 
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2.1.7 Ao concluir a prova prática, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação e retirar-se, 
imediatamente, do local de aplicação, sem comunicar-se com os demais candidatos.  

2.1.8 Não será permitida a presença de acompanhantes no local das provas práticas, assim como a 
interferência e/ou participação de terceiros durante a realização. 

2.1.9 O processo de aplicação das provas práticas poderá ser filmado, de modo a comprovar a 
qualquer tempo os procedimentos realizados. 

2.1.10 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, podendo ter continuidade em turno 
e/ou data seguinte, conforme deliberação da Banca Examinadora na data de execução das 
provas práticas, restando ao candidato a obrigação do comparecimento, sob pena de 
eliminação do concurso público. 

2.1.11 Após a identificação do candidato no local, data e hora de chegada, todo material eletrônico 
deverá ser desligado pelo candidato e acondicionados em envelope de segurança fornecido 
pela Fundação La Salle, devendo o envelope ser mantido lacrado junto ao candidato, até a 
saída definitiva do candidato do local de provas. 

2.1.12 As provas práticas ocorrerão com qualquer clima/tempo, salvo por determinação contrária da 
Banca Examinadora da Fundação La Salle. 

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

 
2.2.1 Os candidatos classificados aprovados da 1ª até a 35ª posição devem comparecer com sua 

documentação no dia 14 de setembro de 2019 às 8horas (MANHÃ), para início dos 
procedimentos de aplicação das provas práticas, na Av. Getúlio Vargas nº 67, Bairro Centro, 
Santa Vitória do Palmar/RS. (chegar a partir das 7horas30mintos para identificação) 

2.2.2 Os candidatos classificados aprovados da 36ª até a 75ª posição devem comparecer com sua 
documentação no dia 14 de setembro de 2019 às 13horas30minutos (TARDE), para início 
dos procedimentos de aplicação das provas práticas, na Av. Getúlio Vargas nº 67, Bairro 
Centro, Santa Vitória do Palmar/RS. (chegar a partir das 13horas para identificação) 

 
2.3 Da avaliação das provas práticas do cargo de OPERÁRIO. 

a) Abrir um buraco com pá de corte, cavadeira e/ou picareta com 50cm de profundidade, 
considerando o tempo máximo de até 5 (cinco) minutos para execução. Nesta etapa o 
candidato poderá obter de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos, de acordo com os parâmetros 
relacionados abaixo: 

Avaliação Pontuação 

Uso correto do Equipamento de Proteção Individual 5 (cinco) pontos 

Executar a tarefa nos termos previstos 20 (vinte) pontos 

 
b) Realizar carga, transporte e descarga, com carrinho de mão, de sacos de cimento de 50kg, 
num percurso de 20 metros, considerando o tempo máximo de até 02 (dois) minutos para a 
execução da prova. Candidatas do sexo feminino deverão realizar a prova com 01 saco de 
cimento de 50kg. Candidatos do sexo masculino deverão realizar a prova com 02 sacos de 
cimento de 50kg. Nesta etapa o candidato poderá obter de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos, 
de acordo com os parâmetros relacionados abaixo: 

Avaliação Pontuação 

Uso correto do Equipamento de Proteção Individual 05 (cinco) pontos 

Executar a tarefa nos termos previstos, observado o tempo 
limite 

20 (vinte) pontos 

Todo candidato inicia a prova prática com 25 (vinte e cinco) pontos nesta etapa, sendo 
descontados 5 (cinco) pontos por infração específica registrada no ato de realização da prova 
prática. Por exemplo, serão consideradas infrações, passíveis de desconto de 5 (cinco) pontos, 
por infração, o que segue relacionado abaixo: 
a) (   ) não fazer uso correto do Equipamento de Proteção Individual; 
b) (   ) rasgar ou danificar o saco de cimento durante a execução da prova prática; 
c) (   ) derrubar o saco de cimento do carrinho de mão durante a execução da prova prática. 
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3.      DOS CLASSIFICADOS APROVADOS E CONVOCADOS PARA AS PROVAS PRÁTICAS DO 
CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS. 

 

Cargo 
Nº de 

Inscrição 
Nome 

Classificação 
Preliminar 

Data 
Turno de 

Realização 

Operador de 
Máquinas 

'010670 PAULO ROBERTO DA SILVA LIMA 1 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010183 FERNANDO KLUG MENDES 2 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010032 GLAUBER SENA RODRIGUES 3 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010063 
PEDRO ANTONIO NUNES 
AVENDANO 

4 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010482 JADER DOS SANTOS BORGES 5 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010009 DANIEL RODRIGUES 6 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010352 CRISTIANO MELLO FOUCHY 7 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'009435 ANDRÉ CRUZ REZENDE 8 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010298 JIAN LUCAS GONÇALVES BATISTA 9 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010573 MARCELO LUCEIRO SODRE 10 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'009738 WAGNER CUNHA GOMES 11 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'009078 EDINEI SILVA DA SILVA 12 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'010313 
WENDERSON RODRIGUES DE 
MOURA 

13 15/09/2019 Manhã 

Operador de 
Máquinas 

'009899 
VITOR MATEUS MIRAPALHETE 
BARBOSA 

14 15/09/2019 Manhã 

 
 
3.1 Dos Procedimentos Para a Realização das Provas Práticas do Cargo de OPERADOR DE 

MÁQUINAS. 

3.1.1 As regras e critérios de avaliação permanecem os publicados no Edital de Abertura nº 02/2019 
do Município de Santa Vitória do Palmar, assim como os de eliminação, seguindo os demais 
procedimentos aqui apresentados. 

3.1.2 As provas práticas possuem caráter classificatório e eliminatório, com pontuação máxima de 50 
(cinquenta) pontos, com aplicação individual por candidato. O candidato deverá obter a nota 
mínima de 25 pontos na execução das provas práticas, como forma de obter aprovação. 

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

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

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

3.1.6 O candidato convocado para as provas práticas deverá:  
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Execução: Fundação La Salle 

a) Apresentar-se com roupa apropriada (exemplo: calça comprida, camiseta/camisa e calçado 
fechado, etc); 
b) Apresentar a Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria mínima C, dentro do prazo de 
validade. 

3.1.7 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 
identificação e registro de presença. 

3.1.8 Não será permitida a realização da prova do candidato que se apresentar após dado o sinal 
sonoro indicativo do seu início, consoante ao horário previsto de chegada dos candidatos, por 
turno. 

3.1.9 A ordem de chamada dos candidatos para a realização das provas práticas dar-se-á pela 
classificação preliminar obtida na etapa de provas objetivas. 

3.1.10 Ao concluir a prova prática, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação e retirar-se, 
imediatamente, do local de aplicação, sem comunicar-se com os demais candidatos. 

3.1.11 Não será permitida a presença de acompanhantes no local das provas práticas, assim como a 
interferência e/ou participação de terceiros durante a realização. 

3.1.12 O processo de aplicação das provas práticas poderá ser filmado, de modo a comprovar a 
qualquer tempo os procedimentos realizados. 

3.1.13 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, podendo ter continuidade em turno e/ou 
data seguinte, conforme deliberação da Banca Avaliadora na data de execução das provas 
práticas, restando ao candidato a obrigação do comparecimento, sob pena de eliminação do 
concurso público. 

3.1.14 Após a identificação do candidato no local e hora de chegada, todo material eletrônico deverá 
ser desligado pelo candidato e acondicionados em envelope de segurança fornecido pela 
Fundação La Salle, devendo o envelope ser mantido lacrado junto ao candidato, até a saída 
definitiva do candidato do local de provas. 

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

 
3.2 DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS. 
3.2.1 Os candidatos classificados aprovados da 1ª a 14ª posição devem comparecer com sua 

documentação no dia 15 de setembro de 2019 às 8horas30minutos (MANHÃ), para início 
dos procedimentos de aplicação das provas práticas, na Av. Getúlio Vargas nº 67, Bairro 
Centro, Santa Vitória do Palmar/RS. (chegar a partir das 08horas para identificação.  

3.2.2 Dados dos veículos à disposição para uso nas provas práticas, observada a ordem para uso. 
a) retroescavadeira: 
Oficial – marca New Rolland, modelo B95b; 
Reserva – marca JCB, modelo 1790587. 

 
3.3 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS. 

Etapa 1 – 25 pontos: CAVAR UMA VALA – de 03 metros de comprimento e 01 metro de 
profundidade, utilizando somente a concha traseira da retroescavadeira, considerando o tempo 
máximo de 08 (oito) minutos. O tempo será contado a partir da partida de ignição e encerra-se 
com a sinalização do avaliador que determinará a conclusão da etapa da prova prática. Nesta 
etapa o candidato poderá obter de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos,  de acordo com os 
parâmetros relacionados abaixo: 

CRITÉRIOS 

PONTUAÇÃO - EXECUÇÃO 

NÃO 
EXECUTOU 

REGULAR BOM ÓTIMO 

Identificar 3 (três) itens de 
verificação/manutenção diária da máquina 
retroescavadeira 

0 2,5 pontos 4 pontos 5 pontos 

Aproveitamento dos dispositivos de controle 
(alavancas de comando de transmissão, 
hidráulico e reversão, posição da máquina 

0 2,5 pontos 4 pontos 5 pontos 
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no local indicado e da concha, cambio 
neutro, aceleração mediana) 

Habilidade e domínio ao comando do 
equipamento (escavação, descarga, câmbio, 
estabilização, rotação do motor, travamento 
da lança) 

0 2,5 pontos 4 pontos 5 pontos 

Qualidade da vala (alinhamento com a 
marcação, comprimento, profundidade, 
borda íntegra e fundo nivelado) 

0 5 pontos 8 pontos 10 pontos 

 
Etapa 2 – 25 pontos: CARREGAR CAMINHÃO – com 04m³ (quatro metros cúbicos) de aterro, 
com retroescavadeira, considerando o tempo máximo de 08 (oito) minutos. O tempo será 
contado a partir da partida de ignição e encerra-se com a sinalização do avaliador que 
determinará a conclusão da etapa da prova prática. Nesta etapa o candidato poderá obter de 0 
(zero) a 25 (vinte e cinco) pontos,  de acordo com os parâmetros relacionados abaixo: 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO - EXECUÇÃO 

Etapa 2 – Carregar caminhão com 04m³ 
de aterro. 

NÃO REGULAR BOM ÓTIMO 

Procedimentos de Partida (transmissão, 
posição da concha, freios) 

0 2,5 pontos 4 pontos 5 pontos 

Aproveitamento dos dispositivos de controle 
(alavancas de comando de transmissão, 
hidráulico e reversão) 

0 05 pontos 8 pontos 10 pontos 

Habilidade e domínio ao comando do 
equipamento (escavação, transporte, 
descarga) 

0 05 pontos 8 pontos 10 pontos 

 
 

3.4     Será eliminado da prova prática, com atribuição de nota zero, o candidato que cometer a infração 
relacionada abaixo em uma das etapas das provas práticas:  
(   ) demonstrar inaptidão na condução e domínio do veículo e/ou realizar a etapa da prova 
prática, de modo que comprometa sua idoneidade e/ou a preservação do bem público. 

 
 
 
 

Município de Santa Vitória do Palmar-RS, 05 de Setembro de 2019.  
 
 
 

WELLINGTON BACELO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal 
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