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PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA / RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014 

 

RECONSIDERAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA PRÁTICA DE BORRACHEIRO, 
ELETRICISTA E MOTORISTA 

 

RECURSOS INDEFIRIDOS 

PROTOCOLO: 33222090246-0 

As instruções foram lidas pela Coordenação Fundatec conforme descritas no Edital 18/2015 - Data,Hora, 
Local e Orientações para realização da Prova Prática para todos os candidatos em uma sala específica para 
acomodação dos candidatos. 

As Provas Práticas foram executadas em igualdade de condições a todos os candidatos. O candidato é 
levado até o local da aplicação da Prova Prática e antes do início da Prova, o avaliador reforça algumas 
instruções que foram lidas anteriormente. O candidato é questionado se possui alguma dúvida, caso tenha, o 
instrutor responde antes de começar a cronometrar o tempo. 

Conforme orientações e legislação, o avaliador constata que o candidato concluiu a etapa, quando o freio 
estacionário é acionado pelo candidato, percebido através do sinal sonoro do freio estacionário emitido pelo 
caminhão, após é dada a permissão para prosseguir a próxima etapa. 

Em nenhum momento qualquer candidato obteve avaliação diferenciada. 

 

PROTOCOLO: 33222090435-6 

As Provas Práticas foram executadas em igualdade de condições a todos os candidatos. Não houve 
problema mecânico e sim o uso indevido dos instrumentos e do painel pelo candidato, deixando o veículo 
sem ar no sistema mecânico, impedindo a movimentação do caminhão. O funcionário da Prefeitura detectou 
e solucionou o problema do uso indevido dos instrumentos e do painel pelo candidato e foi informado ao 
avaliador sobre o ocorrido. O tempo foi corrigido e dentro do tempo estabelecido a todos candidatos, o 
mesmo não concluiu todas as etapas da Prova. 

Em nenhum momento qualquer candidato obteve avaliação diferenciada. 

 

PROTOCOLO: 33222090384-0 

As Provas Práticas foram executadas em igualdade de condições a todos os candidatos. O veículo 
disponibilizado foi revisado e encontrava-se em condições de uso, possibilitando a realização de todas as 
manobras. 

Nenhum candidato foi avaliado pelas condições do cinto de segurança e sim pelo seu uso obrigatório. 

Em nenhum momento qualquer candidato obteve avaliação diferenciada. 

 

PROTOCOLOS: 33222090394-8 / 33222090395-8 

As Provas Práticas foram executadas em igualdade de condições a todos os candidatos. O veículo 
disponibilizado foi revisado e encontrava-se em condições de uso, possibilitando a realização de todas as 
manobras. 

Nenhum candidato foi avaliado pelas condições do cinto de segurança e sim pelo seu uso obrigatório. 
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Os cones foram posicionados para bloquear parcialmente a via, impedindo a passagem de veículos para que 
não houvesse interrupção da Prova, auxiliando a todos os candidatos na execução das etapas da Prova. 

Em nenhum momento qualquer candidato obteve avaliação diferenciada. 

 

PROTOCOLOS: 33222090318-2 / 33222090406-1 / 33222090404-1 

As Provas Práticas foram executadas em igualdade de condições a todos os candidatos. Os cones foram 
posicionados para bloquear parcialmente a via, impedindo a passagem de veículos para que não houvesse 
interrupção da Prova, auxiliando a todos os candidatos na execução das etapas da Prova. 

O veículo disponibilizado foi revisado e encontrava-se em condições de uso, possibilitando a realização de 
todas as manobras. Nenhum candidato foi avaliado pelas condições do cinto de segurança e sim pelo seu 
uso obrigatório. 

Em nenhum momento qualquer candidato obteve avaliação diferenciada. 

 

PROTOCOLO: 33222090385-0 

 
O candidato apresentou um bom desempenho na execução da tarefa, o que fica evidente no grau alcançada 
na sua avaliação, ou seja, 95 pontos de um total de 100.  
Porém, lhe faltou método para execução eficaz da tarefa. Prova disso foi o tempo gasto. A aplicação de um fio 
sem necessidade, conforme alegado pelo candidato, foi apenas um dos detalhes observados no momento da 
crítica, que colaboraram na falta de método. 
Por fim, vale lembrar que os critérios de avaliação foram comuns a todos os candidatos examinados. Não seria 
justo para os demais se os critérios para o candidato fossem mais brandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Porto Alegre, 03 de março de 2015. 
Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 
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