
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DAS 

NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA 
 
 
PROTOCOLOS: 50226226117-1 e 50226226118-1 
 
RECURSO DEFERIDO EM PARTE: Conforme consta no Edital Nº 10/2019 – Convocação e 
Orientações para Prova Prática – Cargos de Motorista e Operador de Máquinas, item 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. Ao verificarmos as filmagens da prova prática, 
constatamos que o candidato, ao ancorar a máquina, realizou a atividade parcialmente pois não 
apoiou toda caçamba do carregador frontal no solo. Em relação a atividade de inspeção da 
máquina, ao verificar o vídeo, constatou-se que o candidato mencionou os pneus como item de 
verificação que deve ser feito antes de colocar a máquina em movimento.  
 
PROTOCOLO: 50226226120-0 
 
RECURSO INDEFERIDO: Ao realizar a inscrição para realizar o concurso público, o candidato 
tem ciência das informações contidas no edital de abertura, um dos itens refere-se a prova prática 
para o cargo de motorista onde diz que ela tem caráter eliminatório. Conforme consta no edital 

de abertura, item 16. Das Disposições Finais, subitem 16.18 Será admitida a impugnação deste 

Edital, que deverá ser enviada para o e-mail concursos@fundatec.org.br, desde que 
devidamente fundamentada, no prazo de (5) cinco dias úteis a contar da sua publicação. 
Portanto, o critério utilizado para avaliação dos candidatos já era de conhecimento de todos 
desde a divulgação do Edital de Abertura do concurso em questão. 
 
 
PROTOCOLO: 50226226135-8 
 
RECURSO INDEFERIDO: Conforme consta no Edital Nº 10/2019 – Convocação e Orientações 
para Prova Prática – Cargos de Motorista e Operador de Máquinas, item 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. Conforme avaliação da banca examinadora, o 
candidato ultrapassou uma placa de pare em um cruzamento, o candidato questiona haver uma 
árvore próxima a placa dificultando a visibilidade, entretanto a placa de pare pode ser identificada 
nos dois lados da via, pois é a única placa de sinalização que possui um formato octogonal 
permitindo ser visualizada também em seu lado contrário. 
 
 

Coronel Bicaco, 17 de dezembro de 2019. 
 

 
Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 


