
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2021 

 
 

CLASSIFICADOS PARA A PROVA PRÁTICA: 
 
CARGO: Operador de Equipamentos 
VAGAS: 1 + CR 

 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

Pedro da Silva 11 anos, 0 meses e 27 dias 
Dalvo Francisco Bariviera 10 anos, 7 meses e 3 dias 
Douglas Henrique Vandresen 4 anos, 5 meses e 7 dias 
 

CARGO: Motorista 
VAGAS: 3 + CR 
 

MOTORISTA TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
Egon Becker 6 anos, 9 meses e 3 dias 
André Luis Schmidt 1 ano, 10 meses e 11 dias 
Rogério Alves 1 ano, 5 meses e 4 dias 
Anderson de Lima Sem comprovação 
Cristiano Arni Scheidt Sem comprovação 
 

PROVA PRÁTICA: Os candidatos inscritos e com experiência comprovada realizarão 
prova prática no dia 30 de setembro de 2021 na Secretaria de Infraestrutura às 
8h30. 
 

Ituporanga, 29 de setembro de 2021. 

 

 

GERVÁSIO MACIEL 
Prefeito de Ituporanga 

 
 
 
 

GERSON WALTER KRAEMER 
Secretário da Administração 

 
 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PROVA PRÁTICA – MOTORISTA CAÇAMBA 
 

CANDIDATO: 

INSCRIÇÃO: 
 
FALTAS GRAVES: 

- descontrolar-se no plano, no aclive ou declive.  
- entrar na via preferencial sem o devido cuidado.  
- utilizar a contramão de direção.  
- subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre ou bater em sinalização de trânsito.  
- deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação.  
- deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de direção.  
- Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via ou exceder a velocidade permitida.  
- deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na qual 
o veículo vai entrar ou ainda quando o pedestre não tiver cuidado na travessia inclusive na mudança de 
sinal. 

 

- deixar a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dela.  
- fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la no percurso da prova ou parte dela.  
- deixar de usar o cinto de segurança.  
- Não ligou sinal de alerta ao dar marcha à ré.  
- Não soube bascular a caçamba.  

 
FALTAS MÉDIAS:  

- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova.  
- Fazer conversão com imperfeição.  
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.  
- Desengrenar o veículo nos declives.  
- Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias (pneu, água, óleo, painel).  
- Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga.  
- Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens.  
- Utilizar incorretamente os freios – Frear bruscamente.  
- Engrenar as marchas de maneira incorreta.  
- Não apresentou calma e serenidade na prática de direção.  
- Não acionou o freio estacionário ao terminar o balizamento ou na parada para embarque e 
desembarque. 

 

 
FALTAS LEVES: 

- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular.  
- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores ou ajustar incorretamente o banco do veículo 
destinado ao condutor. 

 

- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento.  
- Não usou roupas ou calçados adequados para a prática de direção.  

OS ITENS ASSINALADOS NÃO FORAM CUMPRIDOS 
 

O candidato demonstrou conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo risco na execução 
da tarefa, fato que ocasionou a desclassificação do candidato, estando o mesmo de acordo com sua 
desclassificação. 

 

Desistiu de realizar a prova prática  
Não apresentou Carteira Nacional de Habilitação, conforme solicitado pelo edital  
Não conseguiu colocar o veículo em funcionamento em até três tentativas  
Não conseguiu colocar o veículo na área balizada com no máximo três tentativas. (cada vez que 
engrenar a marcha ré, será considerado uma tentativa. 

 

Eliminado qualquer item deste acima. 
 

 
_____________________________                                     _____________________________                               
CANDIDATO                                                                            AVALIADOR 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PROVA PRÁTICA – OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (PATROLA) 

CANDIDATO:  

INSCRIÇÃO:  

 
FALTAS GRAVES: APROVEITAMENTO DO EQUIPAMENTO, PRODUTIVIDADE, 
TÉCNICA, APTIDÃO E EFICIÊNCIA  1.0 

- NÃO Liberou equipamentos de segurança dos comandos para iniciar a tarefa   
- NÃO utilizou da melhor forma possível a máquina para o serviço com eficácia e qualidade.   
- NÃO concluiu por completo a tarefa proposta.  
 - NÃO estacionou a máquina baixando acessórios ao solo e/ou não engatou o freio para parar a 
máquina, ao estacionar após o término da tarefa.  

 

- NÃO respeitou a velocidade durante a avaliação, promovendo manobra não autorizada, como 
demonstração desnecessária de habilidade.  

 

 
FALTAS MÉDIAS: HABILIDADES DO OPERADOR 0,5 

- NÃO Executou com eficiência o início da operação, partida e arrancada.   
- NÃO executou com eficiência movimentos de marcha à frente e à ré.   
- NÃO Controlou a máquina/equipamento provocando nele movimento irregular (com a máquina, 
lança, concha, ou implemento)  

 

- NÃO desligou a máquina ao estacionar após término da tarefa.   
- NÃO apresentou calma e serenidade nas operações.   

 
FALTAS LEVES: VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 0,25 

- NÃO usou roupas e calçados adequados, sendo obrigatório o uso de calça e calçado fechado  
- NÃO usou equipamento de proteção auricular  
- NÃO usou cinto de segurança  
- NÃO subiu corretamente no equipamento usando os três pontos de apoio   
- NÃO fez os ajustes necessários antes da movimentação da máquina como, bancos e espelhos 
retrovisores.  

 

- NÃO esperou a leitura e/ou não conferiu os instrumentos do painel como medidores de pressão, luzes 
indicadoras, horímetro. 

 

 - NÃO conferiu nível de água e nível de óleo.  
OS ITENS ASSINALADOS NÃO FORAM CUMPRIDOS 
 

O candidato demonstrou conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo risco na execução 
da tarefa, fato que ocasionou a desclassificação do candidato, estando o mesmo de acordo com sua 
desclassificação. 

 

Desistiu de realizar a prova prática  
Não apresentou Carteira Nacional de Habilitação, conforme solicitado pelo edital  
Não conseguiu colocar o equipamento em funcionamento em até três tentativas  

Eliminado qualquer item deste acima. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________                                     _____________________________                               
CANDIDATO                                                                            AVALIADOR 


