
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DAS 

NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA 
 
 
 
PROTOCOLO Nº 53926232587-5. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE A NOTA 
DIVULGADA. 
 
No Edital nº 08/2020 – Convocação e Orientações para Prova Prática, publicado no dia 
11/03/2020, foram dadas as explicações pertinentes à prova prática. De acordo com o item 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. 
 
Para o cargo de Soldador, o Edital trazia o seguinte no item 2.12: 
2.12.1 A Prova Prática será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com 
as atribuições do cargo.  
2.12.2 A Prova terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos. Os tempos serão cronometrados 
pelos fiscais da FUNDATEC.  
2.12.3 A Prova Prática será composta das seguintes atividades:  
2.12.3.1 Soldar 2 perfis de chapa nas medidas propostas pela banca – a solda será feita no perfil 
longitudinal de forma que ocorra a emenda das duas chapas. A solda será feita de ambos os 
lados e, após concluída, será feita a avaliação da qualidade da solda.  
2.12.4 Os candidatos deverão usar traje que permita a execução de tarefas relacionadas à 
função. 
 
O Edital de Abertura traz também o seguinte item: 7.5 A Prova Prática consistirá em avaliar a 
experiência e os conhecimentos técnicos do candidato, que deverá demonstrar na prática a 
sua habilidade na execução de tarefas, de acordo com as atribuições do cargo. 
 
Assim, é notório que os editais explicitaram as atividades e também o fato da avaliação ser feita 
com base nas atribuições do cargo, bem como que os critérios seriam estabelecidos pela 
comissão avaliadora. Portanto, não há razões que justifiquem o recurso, visto que a prova seguiu 
criteriosamente o que ditou os editais do concurso, nem razões que justifiquem o 
desconhecimento sobre as atividades, que foram elaboradas de acordo com as habilidades 
exigidas pelo cargo. 
 

PROTOCOLOS Nº 53926232613-5 e 53926232614-5. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE 
A NOTA DIVULGADA. 
 
De acordo com o Edital nº 08/2020 – Convocação e Orientações para Prova Prática, publicado 

em 11/03/2020: 

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 permitida 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. 
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. 
1.17 A prova acontecerá com qualquer clima/tempo. 
 

No item específico sobre as atividades da prova prática de Soldador, havia a informação sobre 
os trajes para a realização da prova: 2.12.4 Os candidatos deverão usar traje que permita a 
execução de tarefas relacionadas à função. 
 
Assim, não há razões que justifiquem as alegações apresentadas. 
 
PROTOCOLOS Nº 53926232612-5 e 53926232621-3. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE 
A NOTA DIVULGADA. 
 
De acordo com a inscrição nº 53904540398-2, a opção “Afro-Brasileiro” está respondida como 
“Sim”. Em relação à prova prática, ao final das atividades, a banca avaliadora explicou, ao 
candidato, quais foram as falhas cometidas no acoplamento do trator ao implemento, conforme 
vídeo gravado, que foi analisado pela comissão. No vídeo, a banca explica que o acoplamento 
deve iniciar pela parte de baixo, não pelas mangueiras, como foi o caso, e o candidato concorda 
com a explicação. A realização da atividade da forma como foi executada gerou a nota parcial 
da atividade. Portanto, não há razões que justifiquem a reavaliação da nota. 
 

PROTOCOLO Nº 53926232639-1. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE A NOTA 
DIVULGADA. 
 

Em resposta à interposição de recurso, quanto ao Item 9, a atividade não foi cumprida em sua 

totalidade, pois a candidata guardou os equipamentos que conseguiu utilizar, mas os 

equipamentos de projeção não foram guardados, pois não houve tempo (último item da 

avaliação). Sobre o Item 7, a candidata apenas ligou o projetor na tomada, sem configurá-lo, por 

isso, a atividade não foi executada, nem de forma parcial. Em relação ao Item 3, a banca 

avaliadora alertou a candidata sobre o tempo para acabar a prova, no sentido de fazer as 

atividades que faltavam, pois, como restavam 7 minutos para finalizar e a candidata ainda estava 

gravando planos, não seria possível fazer o restante. O mesmo procedimento foi feito com outros 

candidatos. Por fim, a reprovação foi resultado da não execução de algumas atividades dentro 

do tempo estabelecido, o que não pode ser atribuído à banca ou à prova em si, visto que foram 

feitos alertas em relação ao tempo de prova, conforme análise do vídeo gravado. Assim, não há 

razões que justifiquem as alegações apresentadas. 

 

PROTOCOLO Nº 53926232586-5. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE A NOTA 
DIVULGADA. 
 

A tarefa constante na prova prática era identificar corretamente os condutores fase e neutro. Na 

bancada, estavam disponíveis quatro condutores, sendo dois condutores fase, um condutor 

neutro e um condutor sem função. A pontuação do candidato foi parcial porque o candidato 

identificou o condutor sem função como condutor neutro, sendo que este sequer estava 

aterrado. Por fim, salientamos que esse critério para pontuação foi adotado para todos os 

candidatos. Assim, não há razões que justifiquem as alegações apresentadas. 

 

PROTOCOLO Nº 53926232620-3. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE A NOTA 
DIVULGADA. 
 

Para realização da prova prática de Motorista de Veículo Pesado, foram publicadas, no dia 

11/03/2020, no Edital nº 08/2020 – Convocação e Orientações para Prova Prática, as orientações 

e as atividades que comporiam a prova, conforme descrito abaixo: 

 

2.6.4 O Exame de Direção Veicular é composto de duas atividades:  



Atividade 1: Estacionar o veículo em vaga delimitada por balizas removíveis: a delimitação da 

vaga balizada deverá atender as seguintes especificações do veículo utilizado: I – comprimento 

total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento); II – largura total do veículo, 

acrescida de mais 40% (quarenta por cento); III – o tempo máximo para o estacionamento será 

de 6 (seis) minutos, contados a partir do giro da ignição.  

Atividade 2: Conduzir o Veículo em via pública, urbana ou rural, no trajeto estabelecido pelos 

dirigentes do concurso, sendo o veículo de transmissão mecânica.  

 

Além disso, o mesmo edital trouxe as informações sobre os veículos que seriam utilizados na 

prova: 

 

2.6.5 Serão disponibilizados, para a realização das provas, os seguintes caminhões: Ford 

2010/2011 – Cargo 2422 e trucado e Ford 2007 – Cargo 2428 e trucado.  

2.6.6 A banca examinadora definirá quais os veículos que serão utilizados no dia da prova. Será 

utilizado apenas um modelo de cada veículo considerando suas condições de uso. O modelo 

reserva será utilizado, única e exclusivamente, caso o veículo principal apresente problemas de 

funcionamento no decorrer da prova.   

 

Cabe salientar que os caminhões foram cedidos pela Prefeitura de Bagé e que estavam em 

perfeitas condições para serem utilizados na prova, visto que eles também são usados para o 

trabalho diário dos funcionários do município. Portanto, não há irregularidade nas condições 

ofertadas, que foram as mesmas a todos os candidatos: alguns conseguiram concluir a 

atividades e a prova, outros, não. A prova prática consiste em avaliar a experiência e os 

conhecimentos técnicos do candidato, que deve demonstrar na prática a sua habilidade na 

execução de tarefas, de acordo com as atribuições do cargo. 

 

PROTOCOLO Nº 53926232657-8. RECURSO INDEFERIDO. MANTÉM-SE A NOTA 
DIVULGADA. 
 
De acordo com o Edital nº 17/2020 – Nova data, hora e local das Provas Práticas, publicado no 
dia 29/05/2020, consta, no item 2.2, que os candidatos deveriam comparecer ao local de 
realização da prova usando MÁSCARAS, assim como que elas deveriam ser utilizadas durante 
a prova: 2.3 ATENÇÃO: O USO DE MÁSCARA SERÁ OBRIGATÓRIO; SEM ELA, O 
CANDIDATO NÃO PODERÁ FAZER A PROVA.  
Reforçamos ainda que, de acordo com o Edital nº 08/2020 – Convocação e Orientações para 
Prova Prática, 1.12 O candidato somente deverá realizar a Prova Prática se achar-se em 
condições físicas e técnicas para tal. Cabe salientar que em nenhum momento da prova houve 
manifestação do candidato em relação ao uso da máscara. Ainda é importante constar que o uso 
de óculos não é incompatível com máscaras de proteção. 
 

 

 


