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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

EDITAL Nº 01/2020 – 2ª CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA PROVA PRÁTICA – 

CARGO DE OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
 
O Sr. Claudiomiro Gamst Robinson, Prefeito Municipal de Salto do Jacuí, no uso de suas atribuições legais, torna 
de conhecimento público, por este Edital, a data de realização da Prova Prática, que ocorrerá no município de 
Salto do Jacuí/RS, no dia 21/06/2020, DOMINGO, no turno manhã. 
 
 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE COMPARECIMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 
CARGO 35: OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

Local de Comparecimento: Secretaria de Obras. Rua Lidovino Fonton, 693. 
 

Horário de Início: 9h 
 
Convocados: a relação dos nomes dos candidatos convocados para realizarem as Provas Práticas encontra-se 
no Anexo I deste Edital. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1 Todos os horários determinados por esse Edital seguirão conforme horário de Brasília/DF. 

1.2 Os candidatos deverão comparecer com 30 minutos de antecedência do horário indicado acima, munidos 
de documento de identificação que originou a inscrição, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que 
permita o reconhecimento.  

1.3 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. 

1.4 É de responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da avaliação e o 
comparecimento no horário determinado. 

1.5 Não será permitida a realização da prova do candidato que se apresentar após o horário determinado em 
Edital. 

1.6 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 e equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização da avaliação. 

1.7 Os candidatos devem vir preparados no que se refere à alimentação e agasalho por não haver previsão 
de horário para o término da Prova Prática. 

1.8 Os candidatos aguardarão a chamada em um espaço especialmente a eles designado. Não será permitido a 
saída do local sem o acompanhamento de um fiscal. 

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

1.10 Os candidatos serão chamados para realização das tarefas seguindo ordem alfabética. 
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1.11 As atividades, conforme critérios a serem estabelecidos pela Comissão de Concursos, poderão ser 
subdivididas em dois ou mais itens, não excedendo a pontuação máxima prevista para cada atividade. 

1.12 O candidato somente deverá realizar a Prova Prática se achar-se em condições físicas e técnicas para tal. 
Será de sua exclusiva responsabilidade eventual dano causado a si, ao patrimônio ou a terceiros. Não sendo 
realizada a prova, o candidato será reprovado e excluído do Concurso. 

1.13 Os avaliadores da Prova Prática terão autonomia para interromper a execução da prova quando observado 
que o candidato está causando dano ao patrimônio ou colocando em risco sua integridade física ou a de terceiros. 
Neste caso, o candidato será eliminado do Concurso Público. 

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

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

1.16 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da prova 
e/ou pela comissão de concursos presente, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou a critérios de 
avaliação/classificação. 

1.17 A prova acontecerá com qualquer clima/tempo. 

1.18 Ao término da prova o candidato deverá assinar, juntamente com o avaliador, a grade de avaliação e dirigir-
se diretamente à saída do local de realização de prova. 

1.19 A Prova Prática, de caráter eliminatório/classificatório, constará de atividades práticas totalizando 100 (cem) 
pontos, e será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

1.20 O candidato que não obtiver a pontuação mínima exigida será considerado reprovado, sendo 
automaticamente eliminado do Concurso. 

1.20.1 Os candidatos reprovados terão nota final igual a zero. 

1.21 A realização da prova prática poderá ser gravada em vídeo por pessoa indicada pela Comissão do Concurso, 
para fins de subsidiar a decisão dos recursos nesta fase. Os vídeos, porém, não serão disponibilizados aos 
candidatos participantes. 
 
 

  2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

2.1 OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
  

2.1.1 O Operador de Veículos e Máquinas deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”, 
com o prazo de validade vigente, 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 será aplicada em 1 (uma) máquina Retroescavadeira. 
 

2.1.3 A Prova terá a duração máxima de 15 (quinze) minutos, por candidato, sendo contados a partir da inspeção 
da máquina. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da FUNDATEC. 
 

2.1.4 A Prova será composta das seguintes atividades: 
 

2.1.4.1 Inspecionar a máquina; 
 

2.1.4.2 Deslocá-la de sua posição estacionária e movimentar-se (rodando) até o local designado; 
 

2.1.4.3 Abrir uma valeta de 2 (dois) metros de comprimento por 0,5 (meio) metro de profundidade 
(aproximadamente), descarregando o material na lateral direita da valeta; 
 

2.1.4.4 Tapar a valeta escavada com a concha dianteira; 
 

2.1.4.5 Posicionamento correto da máquina (posição inicial estacionária). 
 

2.1.5 Opções de máquinas Retroescavadeiras a serem utilizadas: Randon 2018/RD 406 Advencer e Caterpillar 
2010/416 E. 
 
2.1.6 O modelo da retroescavadeira é divulgado para que o candidato possa consultar informações sobre o veículo, 
reclamações posteriores sobre o funcionamento do veículo não serão consideradas. 
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3. DEMAIS ORIENTAÇÕES:  

3.1 Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova usando MÁSCARAS e deverão ter 
os cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do contágio do COVID-19. 

3.2 ATENÇÃO: O USO DE MÁSCARA SERÁ OBRIGATÓRIO; SEM ELA, O CANDIDATO NÃO PODERÁ FAZER 
A PROVA. 

3.3 A FUNDATEC não se responsabilizará por fornecimento de máscaras aos candidatos no dia de prova. 

3.4 Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova. 

3.5 Nos locais de prova serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização, conforme 
orientações legais vigentes. 

4. NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

4.1 Considerando a nova convocação de prova, conforme disposto no item 1 deste Edital, determina-se novo 
cronograma de execução do concurso, conforme segue: 

 

PROCEDIMENTOS DATA 

Realização da Prova Prática  21/06/2020 

Divulgação dos Critérios das Provas Práticas 23/06/2020 

Consulta às Notas Preliminares da Prova Prática  23/06/2020 

Período de Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares da Prova 
Prática  

24 a 26/06/2020 

Consulta às Notas Definitivas das Provas Práticas  30/06/2020 

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares da 
Prova Prática 

30/06/2020 

Divulgação dos Candidatos empatados e Convocação para Sorteio Público de 
Desempate  

30/06/2020 

Realização do Sorteio Público de Desempate  03/07/2020 

Resultado do Sorteio Público de Desempate  03/07/2020 

Lista de Classificação Final para Homologação do resultado dos candidatos em ordem de 
classificação  

03/07/2020 

Edital de Classificação Final para Homologação do Resultado desse Concurso Público  03/07/2020 

 
 
 

Salto do Jacuí, 10 de junho de 2020. 
 

Claudiomiro Gamst Robinson* 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

* Informação atualizada em 19/06/2020 
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ANEXO I 
 

CARGO 35: OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

GRUPO ÚNICO  

NOME INSCRIÇÃO 
CONVOCAÇÃO 

POR VAGA: 

ORDEM DE 
REALIZAÇÃO DA 

PROVA 

ALESSANDRO LUCAS PETTER GUIMARÃES 49635276644-2 UNIVERSAL 1 

DIEGO CANALLES ANDRÉ 49635298687-9 UNIVERSAL 2 

EVANDRO CARLOS FIUZA NAUE 49635299696-3 UNIVERSAL 3 

GIOVANNI DE AVILA 49635300460-2 UNIVERSAL 4 

GUSTAVO ROTILI MARGUTTI 49635307082-4 UNIVERSAL 5 

JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA 49635278379-8 UNIVERSAL 6 

LILIAN FATIMA SONEMANN TOEBE 49635292562-7 UNIVERSAL 7 

LUAN ASSMANN 49635303120-7 UNIVERSAL 8 

LUIZ CARLOS RODRIGUES 49635282271-8 UNIVERSAL 9 

LUIZ FELIPE DA ROSA 49635306080-8 UNIVERSAL 10 
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