
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DAS 

NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA 
 
PROTOCOLO: 53126227514-0 e 53126227593-5 
RECURSO INDEFERIDO: A retificação realizada no dia 02/11/2019 referiu-se, também, à 
prova prática para o cargo de Motorista de Veículos Pesados, sendo retificado somente o que 
estava escrito em vermelho, ou seja, inicialmente a prova seria feita em dois veículos, 
caminhão e ônibus, o primeiro sendo para a etapa do percurso (Atividade 2), e o segundo para 
a etapa da baliza (Atividade 1). O edital nº 18 excluiu a possibilidade de a prova ser realizada 
com caminhões, logo, todas as etapas (baliza e percurso) deveriam ser realizadas com o 
ônibus informado nas orientações para a prova prática. Além disso, o coordenador da 
Fundatec, antes do início das atividades, realizou a leitura das orientações de como seria 
composta a prova para todos os candidatos, abrindo espaço para eventuais dúvidas que 
poderiam ser esclarecidas com os avaliadores da prova. 
 
PROTOCOLO: 53126227573-9 
RECURSO INDEFERIDO: Todos os candidatos foram avaliados com o mesmo critério: 
ancoragem da máquina com a caçamba dianteira com os dentes ou lâmina cravado no solo. 
Para terrenos onde é macio, seja terra, areia utiliza-se a concha emborcada com a boca em 
contato com o solo. No caso de asfalto a lâmina fica paralela com o piso o que não é o caso no 
dia da realização da prova. Recurso não provido. 
 
PROTOCOLO: 53126227606-9 e 53126227607-9 
RECURSO INDEFERIDO: As três atividades descritas na prova prática foram realizadas pela 
BANCA e anteriormente foi verificado que o tempo proposto de 30 min é tempo suficiente para 
a realização das tarefas, sendo que a primeira receita era de 10 min, a outra 15 min (incluindo 
o glacê) e ainda sobravam 5 min para a limpeza, atividades essas que poderiam ser realizadas 
concomitantemente, enquanto uma estava no forno, já iria ser preparado a outra.  

No item de controle de desperdício, está incluído separar ingredientes da mistura, 
calculando a quantidade e qualidades necessárias. Com relação ao cálculo das quantidades, 
ele foi realizado corretamente, foi colocado sal a mais do que na receita, por isso, a atividade 
foi executada parcialmente. 

Na receita do Glacê real, está que não era necessário usar o bico de confeiteiro e foi 
informado pela BANCA que poderia ser feito da seguinte maneira: Coloque o glacê em 
saquinhos limpos e secos e corte a pontinha ou saco de confeiteiro, use o bico de confeiteiro 
ou corte a pontinha. 

De acordo com o programa, descrito em edital, para o cargo de Padeiro, dentre as 
atividades que se deve ter conhecimento, estão: operar diversos tipos de fogões e aparelhos e 
demais equipamentos de cozinha (isso quer dizer, não necessariamente industrial, portanto a 
batedeira não precisaria ser a industrial). No edital das Orientações, no item III. Utilização 
ferramental de cozinha industrial disponibilizado, diz que era para ser usado o que estivesse 
disponibilizado no local. 

A Lavagem das mãos devem ser feitas em todos os momentos da preparação, não 
somente antes de iniciar o processo, deve ser feito tanto no início quanto ao longo da 
preparação, na troca de uma receita para outra e, no final, bem como diz o processo na RDC 
216, item 4.6.4 Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao 
trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar 
materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário.  



Nas orientações da prova prática, no item 4.3 (a prova prática deverá ser composta 
pelas seguintes atividades) no número 2 – tem-se o seguinte: item II. Higiene pessoal, higiene 
dos utensílios, higiene dos alimentos, cuidado no preparo dos alimentos. Uso de EPI 
(equipamento de proteção individual), o avental faz parte do EPI da cozinha, e o candidato 
deveria ter esse conhecimento, mesmo dizendo no item 4.4 O candidato deverá usar traje que 
permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato fechado e camiseta, foi 
fornecido pela BANCA o avental que estava em cima da mesa bem como a touca descartável e 
a luva.  
 

PROTOCOLO: 53126227686-4 
RECURSO INDEFERIDO: O candidato cometeu uma falta eliminatória ao passar sobre parte 
da baliza e conforme consta no edital nº 18/2019, item 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. Nesse caso, o candidato será eliminado do Concurso Público. O local de realização 
da prova foi o mesmo para todos os candidatos e possibilitava a execução das atividades 
propostas. 
 

PROTOCOLO: 53126227727-2 e 53126228086-7 
RECURSO INDEFERIDO: Durante orientação realizada com os candidatos foi informado que 
para a atividade de baliza o candidato deveria estacionar o veículo, preferencialmente, a 
menos 50 cm do meio-fio, caso o candidato estacionasse o veículo entre 50 cm e 1 metro, 
cometeria uma falta grave e mais de 1 metro o candidato estaria eliminado. Cabe ressaltar que 
a prova prática utiliza como base o código de trânsito brasileiro, porém existem critérios 
definidos pela banca da Fundatec. 
 

PROTOCOLO: 53126227728-2 
RECURSO INDEFERIDO: Conforme consta no edital de abertura, item 7, subitens 7.2 Para os 
cargos de Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquina 
Pesada haverá Prova Prática para os 24 primeiros aprovados, considerando a nota total obtida 
na Prova Teórico-Objetiva. 7.1.1 O total de convocados poderá exceder o quantitativo de 
candidatos, conforme previsto no item acima, a fim de atender os candidatos empatados na 
última posição das duas listas previstas, mesmo após aplicados os critérios de desempate 
estabelecidos no item 11 deste Edital, subitens 11.1 e 11.2, alíneas “a” até “h”. O ponto de 
corte para classificação dos candidatos aptos a realizar a prova ficou em 72,50, portanto 
candidatos com notas abaixo dessa não foram convocados para a realização da prova prática. 
 

PROTOCOLO: 53126227733-0 e 53126227734-0 
RECURSO INDEFERIDO: A avaliação realizada pela banca avaliadora seguiu rigorosamente 
todos os itens propostos e foram feitos os devidos descontos na nota de candidatos que 
possivelmente estavam em desacordo com algum dos itens de avaliação. 
 

PROTOCOLO: 53126227748-9 
RECURSO INDEFERIDO: Todos os candidatos foram avaliados com o mesmo critério: 
ancoragem da máquina com a caçamba dianteira com os dentes ou lâmina cravado no solo. 
Para terrenos em que o solo é macio, seja terra ou areia, utiliza-se a concha emborcada com a 
boca em contato com o solo. No caso de asfalto, a lâmina fica paralela com o piso, o que não é 
o caso no dia da realização da prova. Parte da Motoniveladora: Item 7. Embora o candidato 
questione a posição da lâmina da motoniveladora, a melhor técnica para o corte da valeta é 
posicionar a ponta da lâmina mais próximo do pneu dianteiro da máquina de forma a melhorar 
o ângulo de corte e não forçar a máquina bem como economizar combustível. Item 8. A 
execução deve ser feita com o ângulo correto da lâmina bem como propiciar a correta saída do 
material. Item 9. A execução de tapar a valeta não é necessária fazer a manobra com a 
máquina, mas sim fazer o correto movimento com a lâmina (troca de ângulo) para retirar o 
material de fora da valeta executada e tapar a valeta novamente. A manobra com 
motoniveladora (inversão do sentido de tráfego) muitas vezes em estradas vicinais (pouca 
largura) é dificultada a manobra e devido a isso a avaliação observa se o candidato sabe fazer 
a modificação de ângulo da lâmina para tapar a valeta. Item 12. Após a realização das provas o 
local era terraplenado novamente para dar condição igual de prova para todos os candidatos 
da motoniveladora. Recurso não provido.  
 
 
 
 
 



PROTOCOLO: 53126227871-0 
RECURSO INDEFERIDO: Conforme consta no edital de abertura, subitem 2.2.2.1 As pessoas 
com deficiência estão cientes, por esse Edital, das atribuições do cargo e concordam que serão 
submetidas em igualdade de condições a todas as etapas determinadas nesse Concurso, 
inclusive no que se refere à Prova Prática. O local de realização da prova foi o mesmo para 
todos os candidatos e possibilitava a execução das atividades propostas. 
 
PROTOCOLO: 53126227878-0 
RECURSO INDEFERIDO: O candidato cometeu uma falta eliminatória ao passar sobre parte 
da baliza e conforme consta no edital nº 18/2019, item 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. 
 
PROTOCOLO: 53126227888-9 
RECURSO INDEFERIDO: Nas orientações da prova prática, no item 4.3 (a prova prática 
deverá ser composta pelas seguintes atividades) no número 2 - tem-se o seguinte: II. Higiene 
pessoal, higiene dos utensílios, higiene dos alimentos, cuidado no preparo dos alimentos. Uso 
de EPI (equipamento de proteção individual), o avental faz parte do EPI da cozinha, e o 
candidato deveria ter esse conhecimento, mesmo dizendo no item 4.4 O candidato deverá usar 
traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato fechado e 
camiseta, foi fornecido pela BANCA o avental que estava em cima da mesa bem como a touca 
descartável e a luva.  

A Lavagem das mãos deve ser feita em todos os momentos da preparação, não 
somente antes de iniciar o processo, deve ser feito tanto no início quanto ao longo da 
preparação, na troca de uma receita para outra e no final, bem como diz o processo na RDC 
216, item 4.6.4 Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao 
trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar 
materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário.  

A limpeza da bancada com álcool 70% deveria ser utilizada sempre antes da atividade, 
quando for passar para outra receita (aqui no caso) e no final da preparação. Segundo a RDC 
216 da ANVISA, no item 4.2.4 A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas 
vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho  
 
PROTOCOLO: 53126227901-0 
RECURSO INDEFERIDO: Todos os candidatos foram avaliados com o mesmo critério: Parte 
da Motoniveladora:  Item 7. Embora o candidato questione a posição da lâmina da 
motoniveladora, a melhor técnica para o corte da valeta é posicionar a ponta da lâmina mais 
próximo do pneu dianteiro da máquina de forma a melhorar o ângulo de corte e não forçar a 
máquina bem como economizar combustível. Item 8. A execução deve ser feita com o ângulo 
correto da lâmina bem como propiciar a correta saída do material. O correto ângulo de saída do 
material permite economizar tempo e óleo diesel da máquina (custo benefício). Item 9. A 
execução de tapar a valeta com o correto movimento da lâmina (troca de ângulo) para retirar o 
material de fora da valeta executada e tapar a valeta novamente. A avaliação observa se o 
candidato sabe fazer a modificação de ângulo da lâmina para tapar a valeta com o ângulo que 
possibilite a melhor saída do material em menor tempo. Preparação para Talude: o candidato 
levantou o pneu dianteiro nessa operação e foi descontado (o critério é igual para todos os 
candidatos). Na questão de somatório de pontos, o avaliador se concentra apenas nos pontos 
obtidos pelo candidato (não aumenta nem diminui) pois o candidato realiza a prova com os 
conhecimentos e habilidades que possui para operar o equipamento. A Rasura na somatória 
de pontos dá-se devido a ter feito a soma pela segunda vez na máquina de calcular na frente 
do candidato de forma a dar transparência no concurso juntamente com outro fiscal da 
FUNDATEC. As provas são gravadas e a operação da máquina realizada pelo candidato pode 
ser vista em vídeo para dirimir dúvidas. Quanto ao item relatado pelo candidato, de que outros 
candidatos andaram como o escarificador abaixado, informa-se que todos foram descontados 
por esse erro. Recurso não provido. Quanto aos candidatos que viraram a máquina para tapar 
a valeta, foram descontados por não terem feito a correta modificação do ângulo da lâmina 
para a saída do material (tapar a valeta). Nenhum candidato invadiu a rua com a 
motoniveladora no dia da prova. Na operação de tapar a valeta com a parte de trás da lâmina, 
o candidato recebe desconto por não ser operação correta devido a maior desgaste dos 
parafusos e hidráulico da máquina. Quanto à profundidade da valeta, o edital informa a palavra 
“aproximadamente 10 cm” o que denota a flexibilidade em relação à medida, pois da parte da 
cabine de operação da máquina não existe condições de medição e, dessa forma, utiliza-se o 



bom senso com a aproximação para mais ou para menos, em relação à referência da altura da 
lâmina da motoniveladora, que mede entre 10 e 15 cm de altura. Quanto ao caso de ter um ou 
outro candidato vendo o outro candidato operando a máquina (caso tenha ocorrido) não 
interfere no modo de operação de cada candidato, pois os comandos hidráulicos da 
Retroescavadeira e da Motoniveladora dependem da habilidade de cada pessoa e também 
depende se a pessoa tem experiência no manuseio dos comandos. Por exemplo: o fato de 
alguém ver um piloto de avião manobrar a aeronave na pista do aeroporto não garante que 
essa pessoa entre na cabine do piloto e consiga operar o avião (pilotar). Quanto ao candidato 
que fez o talude à esquerda, informo que o mesmo candidato fez dentro do tempo de prova a 
operação de talude a direita e não extrapolou o tempo de execução de prova.  
Retroescavadeira: A manobra de tapar a valeta requer movimentação da máquina em volta da 
valeta, não sendo considerado errada essa operação. No final das manobras observa-se se a 
valeta está tapada e durante a movimentação da máquina observa-se também a aceleração da 
máquina, rendimento, produtividade do serviço e se o candidato não utiliza a chapa traseira da 
concha para empurrar o material na manobra de ré (o que é considerado errado pois causa 
maior desgaste da parte de pinos e buchas da concha dianteira da retroescavadeira). Todos os 
candidatos foram avaliados com o mesmo critério: ancoragem da máquina com a caçamba 
dianteira com os dentes ou lâmina cravado no solo. Para terrenos onde é macio, seja terra, 
areia utiliza-se a concha emborcada com a boca em contato com o solo. No caso de asfalto a 
lâmina fica paralela com o piso o que não é o caso no dia da realização da prova. Quanto ao 
solicitado por último informo que todos os candidatos que tiveram erros durante as provas 
foram descontados e os critérios de avaliação dessa prova já passaram por auditoria do 
Ministério Público e que foi eliminada várias hipóteses de subjetividade na avaliação bem como 
a prova é realizada em conjunto com um fiscal da FUNDATEC e também é gravada a prova 
para dirimir dúvidas. Dessa forma resta o Recurso não provido para o candidato supra exposto. 
 
PROTOCOLO: 53126227917-9 
RECURSO INDEFERIDO: Conforme grade disponibilizada no site da Fundatec, é possível 
confirmar as observações feitas pela banca, na qual consta o acréscimo do tempo “perdido” em 
função das intercorrências que, momentaneamente, impediram o prosseguimento da prova 
pelo candidato. Mesmo com o tempo acrescido, o que fez com que o candidato tivesse os 6 
(seis) minutos para realizar a prova, durante a realização da baliza o tempo esgotou antes que 
o candidato terminasse as atividades, ocasionando sua eliminação.  
 
PROTOCOLO: 53126227919-9 e 53126227921-7 
RECURSO INDEFERIDO: Quanto ao argumento do candidato que não havia um técnico 
responsável para acompanhamento da prova, a comissão informa que o operador da usina 
estava presente no dia da prova, acompanhando-a, porém, esse profissional NÃO interfere 
durante a atividade, somente caso a banca necessite de algum auxílio. Referente à afirmação 
que somente um engenheiro mecânico, que era a banca, estava participando, cabe ressaltar 
que a Fundatec contrata profissionais com experiência na atividade, portanto a banca tem 
conhecimento do funcionamento da Usina. Além disso, cabe ressaltar que a banca elabora a 
grade de avaliação de acordo com as atividades dispostas no edital de orientação da prova 
prática e nem todas as atividades são executadas. As atividades elaboradas pela banca tinham 
como objetivo verificar o conhecimento do candidato. O modelo da usina foi divulgado, para 
que o candidato pudesse entender o funcionamento do equipamento. E, por fim, cabe dizer que 
o Operador da Usina, além de entender o painel de controle, precisa conhecer o equipamento, 
pois tem como atribuição: limpar, lubrificar e ajustar a Usina e seus implementos, de acordo 
com as instruções de manutenção do fabricante; acompanhar os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva das Usinas e seus implementos; atuar no manuseio da caldeira durante o 
dia; realizar treinamento na área de atuação quando solicitado; observar as medidas de 
segurança, ao operar a usina; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações 
sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, consertos e outras ocorrências; atuar na 
qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e 
sistemas de informática; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; conduzir veículos leves 
ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 

Capão da Canoa, 09 de janeiro de 2020. 
 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 


