
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DAS 

NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA 
 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
PROTOCOLO: 55826234895-2 
 

RECURSO INDEFERIDO: A questão era bem clara quanto ao mapeamento da unidade como 
X. Aceitar que o candidato poderia selecionar qualquer letra significaria aceitar também outros 
itens de falta de atenção, o que não é o caso de uma prova de concurso. Quanto à 
disponibilidade da letra para mapeamento, todas as máquinas utilizadas para a prova tinham a 
mesma versão do Windows com a unidade X disponível em todas e para todos os candidatos. 
 
PROTOCOLO: 55826234973-3 
 

RECURSO INDEFERIDO: A questão foi bem clara sobre a impossibilidade de reiniciar a 
máquina. A solução do candidato seria remover um dos processos da inicialização da máquina, 
porém essa solução só atenderia a questão se a máquina fosse reiniciada, o que não atende a 
exigência do enunciado. 
 

MECÂNICO MÁQUINA PESADA 
 
PROTOCOLO: 55826234883-4 
 

RECURSO INDEFERIDO: O item de verificação de pneus na prova de mecânico exige apenas 
exame visual, não necessitando de calibração ou conferência de calibragem com a ferramenta 
calibrador de pneus. O candidato, pelas imagens feitas no dia da prova, não mencionou a 
inspeção da pneumática do veículo, mesmo quando questionado, em dois momentos 
diferentes, sobre os itens para liberação dos veículos para funcionamento. Quanto ao item 37, 
conferir folga de rolamento do cubo de roda e pastilhas de freio a disco, o candidato executou 
parcialmente, pois não mencionou a folga do rolamento do cubo de roda, conforme análise do 
vídeo da prova pela comissão. Dessa forma, não é possível atender o recurso solicitado, 
permanecendo a mesma nota obtida na prova prática. 
 

OPERADOR DE MÁQUINA 
 
PROTOCOLO: 55826234880-4, 55826234881-4 e 55826234882-4 
 

RECURSO INDEFERIDO: Ao trocar o local da prova, nenhum candidato foi prejudicado, pois o 
terreno anterior não estava adequado para efetuar a prova devido à chuva que ocorreu naquele 
momento, alagando o terreno que estava sendo realizada a prova. Foi determinado um novo 
local pelo fiscal para efetuar a prova prática com as mesmas condições do terreno anterior. 
Relativo à atividade de tapar a valeta com a concha dianteira da retroescavadeira, o candidato 
demonstrou dificuldade em executar a atividade proposta na prova. 
 
PROTOCOLO: 55826234906-6 
 

RECURSO INDEFERIDO: No item 6, carregar concha de material na caçamba do caminhão, o 
candidato obteve nota parcial, pois, ao carregar a concha com material, não preencheu a 
concha dianteira totalmente com o material exigido. Ao deslocar a retroescavadeira em marcha 



a ré, o candidato encostou levemente o braço valetador (lança) em um cano que estava 
posicionado no terreno, sendo que havia espaço suficiente para executar a manobra. 
 

MOTORISTA 
 
PROTOCOLO: 55826234958-7 e 55826234959-7 
 

RECURSO INDEFERIDO: Após revisão das filmagens, foi constatado que, ao realizar uma 
conversão para a direita, o candidato avançou sobre o meio-fio, falta essa que é considerada 
eliminatória, ou seja, o candidato é automaticamente eliminado do concurso público. Cabe 
ressaltar que as devidas orientações são divulgadas em edital, o profissional avaliador, antes 
da prova, reforça ao candidato as instruções e é possível verificar na filmagem também a fala 
do profissional alertando o candidato sobre a falta eliminatória cometida. 
 
PROTOCOLO: 55826234908-6 
 

RECURSO INDEFERIDO: Ao analisarmos o vídeo da prova, foi constatado que o candidato 

apresentou dificuldades com engrenagem de marchas do veículo ônibus. Desde o início da 

prova, o candidato apresentou dificuldade em engrenar as marchas. Durante o percurso, em 

conversão para esquerda, o candidato apresentou erro e dificuldades para engrenar a marcha 

adequada para realizar a manobra pretendida, desviando sua atenção da via e olhando para 

baixo na direção das marchas, comentando com examinador que estava bem difícil de 

engrenar a marcha. O candidato foi advertido do seu erro pelo examinador e, nesse momento, 

recebeu pontuação negativa equivalente a 20 pontos, conforme item j), da lista de faltas 

médias, da grade. Portanto, sua solicitação foi avaliada, revisada e constatado o erro e 

permanece mantida decisão da banca examinadora em descontar pontuação em destaque.  

PROTOCOLO: 55826234915-4 
 

RECURSO INDEFERIDO: A prova Prática de Direção Veicular dos concursos é elaborada com 
base nas leis de trânsito, as mesmas utilizadas pelo DETRAN. Referente ao veículo utilizado 
na prova, o modelo é divulgado em edital para que o candidato possa consultar e ter 
conhecimento sobre ele. Sobre a dinâmica de condução, é a mesma para qualquer veículo, 
respeitando-se as leis de trânsito. O veículo utilizado era do ano de 2019 e estava em boas 
condições, além disso, foi revisado antes das provas e não apresentou nenhum problema. 
Cabe ressaltar ainda que os veículos são disponibilizados pela prefeitura e são os mesmos que 
o candidato irá utilizar após ser aprovado e nomeado no concurso. Todos os candidatos 
realizaram a prova nas mesmas condições, tendo como fundamental o princípio da isonomia. 
 
PROTOCOLO: 55826234931-0 
 

RECURSO INDEFERIDO: O veículo utilizado na prova foi revisado antes do início das 
atividades e estava em boas condições, o que permitia a realização da prova sob qualquer 
tempo, inclusive o edital nº 22/2020, item 1.17, informa que “A prova acontecerá com qualquer 
clima/tempo”. Cabe ressaltar também que um mecânico estava sempre à disposição para 
qualquer problema que o veículo viesse a apresentar e, caso não fosse possível a resolução do 
problema de forma imediata, o veículo reserva seria utilizado.  
 
PROTOCOLO: 55826234932-0 
 

RECURSO INDEFERIDO: A prova Prática de Direção Veicular é composta de duas etapas: 1) 
colocar o veículo em área balizada em até seis minutos e, após êxito nesta etapa, 2) realizar o 
percurso. Conforme o edital nº 22/2020, item 1.17, informa que “A prova acontecerá com 
qualquer clima/tempo”. Quanto ao percurso, foi realizada uma volta-teste com a banca, e ruas 
e avenidas foram consideradas em perfeito estado de conservação, asfaltadas e sinalizadas, 
satisfazendo a necessidade do cumprimento das etapas do exame. Quanto em trafegar na 
contramão de direção, é uma falta eliminatória, mas o caso foi que, para realizar uma 
conversão com veículo de grande porte, todo motorista profissional sabe que se faz necessário 
transpor a via usando uma parte do sentido contrário para realizar as manobras sem ocasionar 
infrações, como subir meio-fio. Quanto à sinalização de parada obrigatória, é responsabilidade 
de todo motorista observar e obedecer, conforme Legislação de Trânsito. Portanto, em provas 
de direção veicular de qualquer categoria, não respeitar a sinalização referida é falta 
eliminatória, sendo assim, mantém-se o resultado da prova Prática de Direção, que reprova o 
candidato. 
 



PROTOCOLO: 55826234934-0 
 

RECURSO INDEFERIDO: Todos os candidatos ao Cargo de Motorista, antes de realizar a 
prova Prática de Direção Veicular (ônibus), tiveram orientações, conforme gravações em vídeo. 
Somente após esse momento, com o entendimento do candidato, tinham a liberação para o 
início do exame. Quanto ao percurso, este foi testado e aprovado pelos componentes da banca 
examinadora por ter todos os quesitos necessários para avaliação: avenida asfaltada, muito 
bem sinalizada e meio-fio pintado de branco, faixa de pedestres, placas de parada obrigatória, 
avenida com canteiro central etc. Conforme o edital nº 22/2020, item 1.17, informa que “A prova 
acontecerá com qualquer clima/tempo”. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, todo 
motorista habilitado dentro das Normas Gerais de Circulação e Conduta está apto a conduzir 
seu veículo em qualquer tempo, respeitando as regras e observando sinalização da via, 
trafegando com segurança e defensivamente. Quanto à conversão à direita, o candidato errou 
ao engatar a marcha e, ao converter, não abriu o suficiente para a manobra perfeita, fazendo 
com que toda roda passasse por cima do meio fio e calçada, caracterizando falta eliminatória. 
Portanto, mantém-se o resultado da prova Prática de Direção como reprovado. 
 
PROTOCOLO: 55826234952-7 
 

RECURSO INDEFERIDO: Após revisão das filmagens, foi constatado que, ao realizar uma 
conversão para a direita, o candidato avançou sobre o meio-fio, falta essa que é considerada 
eliminatória, ou seja, o candidato é automaticamente eliminado do concurso público. Cabe 
ressaltar que as devidas orientações são divulgadas em edital, o profissional avaliador, antes 
da prova, reforça ao candidato as instruções e é possível verificar na filmagem também a fala 
do profissional alertando o candidato sobre a falta eliminatória cometida. 
 
PROTOCOLO: 55826234970-3 
 

RECURSO INDEFERIDO: Após revisão das filmagens foi constatado que o candidato 
ultrapassou o tempo de seis minutos antes de finalizar a atividade 1, que consistia em 
estacionar o ônibus em vaga delimitada por balizas removíveis. Cabe ressaltar ainda que o 
candidato puxou o freio de mão após ultrapassar o tempo limite estabelecido em edital, 
manobra essa que é o indicativo de término da prova. 
 

OFICIAL GERAL DE MANUTENÇÃO 
 
PROTOCOLO: 55826234885-4 
 

RECURSO INDEFERIDO: O(A) candidato(a), ao realizar a inscrição para o concurso público, 
está ciente e de acordo com todas as etapas e provas a que será submetido, sendo essas 
provas necessárias para atingir a aprovação e, posteriormente, ser convocado para realizar a 
posse do cargo. Cabe ressaltar ainda que, conforme consta no edital de abertura, item 7.3.4, 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. Todas as orientações sobre a prova prática foram divulgadas no Edital nº 
22/2020, item 3.9: 

3.9.1 A Prova Prática será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com 
as atribuições do cargo.  
3.9.2 A Prova terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos. Os tempos serão cronometrados 
pelos fiscais da FUNDATEC.  
3.9.3 A Prova Prática será constituída das seguintes atividades:  
3.9.3.1 Preparação de argamassa;  
3.9.3.2 Montagem de uma extensão elétrica com fio terra;  
3.9.3.3 Abertura de uma vala nas medidas que serão dadas pela banca no dia da prova.  
3.9.4 Os candidatos deverão usar traje que permita a execução de tarefas relacionadas à 
função. 
 
PROTOCOLO: 55826234887-4 e 55826234891-2  
 

RECURSO INDEFERIDO: O(A) candidato(a), ao realizar a inscrição para o concurso público, 
está ciente e de acordo com todas as etapas e provas a que será submetido, sendo essas 
provas necessárias para atingir a aprovação e, posteriormente, ser convocado para realizar a 
posse do cargo. Cabe ressaltar ainda que, conforme consta no edital de abertura, item 7.3.4, 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. Sobre a parte de descascar os fios, na bancada do meio havia uma caixa 



de ferramentas, na qual havia o alicate descascador de fios que poderia ser utilizado. Todas as 

orientações sobre a prova prática foram divulgadas no Edital nº 22/2020, item 3.9: 

3.9.1 A Prova Prática será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com 
as atribuições do cargo.  
3.9.2 A Prova terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos. Os tempos serão cronometrados 
pelos fiscais da FUNDATEC.  
3.9.3 A Prova Prática será constituída das seguintes atividades:  
3.9.3.1 Preparação de argamassa;  
3.9.3.2 Montagem de uma extensão elétrica com fio terra;  
3.9.3.3 Abertura de uma vala nas medidas que serão dadas pela banca no dia da prova.  
3.9.4 Os candidatos deverão usar traje que permita a execução de tarefas relacionadas à 
função. 
 
PROTOCOLO: 55826234894-2 
 

RECURSO INDEFERIDO: Conforme consta no Edital nº 22/2020 – Data, Hora e Local das 
Provas Práticas e Lista de Convocação, item 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. 
 
PROTOCOLO: 55826234900-6 
 

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE: Após análise do vídeo da prova, em relação ao item 
11 da grade de avaliação, constatou-se que houve a testagem de funcionamento da lâmpada 
na bancada, não pelo candidato, mas pela banca avaliadora, por isso, a atividade foi executada 
parcialmente, o que agrega dois pontos à nota do candidato. Quanto às demais atividades, o 
tempo limite de prova foi excedido, portanto, não há nada a se reavaliar nesse sentido. 
 
PROTOCOLO: 55826234901-6 
 

RECURSO INDEFERIDO: O(A) candidato(a), ao realizar a inscrição para o concurso público, 
está ciente e de acordo com todas as etapas e provas a que será submetido, sendo essas 
provas necessárias para atingir a aprovação e, posteriormente, ser convocado para realizar a 
posse do cargo. Cabe ressaltar ainda que, conforme consta no edital de abertura, item 7.3.4, 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. Todas as orientações sobre a prova prática foram divulgadas no Edital nº 
22/2020, item 3.9: 

3.9.1 A Prova Prática será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com 
as atribuições do cargo.  
3.9.2 A Prova terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos. Os tempos serão cronometrados 
pelos fiscais da FUNDATEC.  
3.9.3 A Prova Prática será constituída das seguintes atividades:  
3.9.3.1 Preparação de argamassa;  
3.9.3.2 Montagem de uma extensão elétrica com fio terra;  
3.9.3.3 Abertura de uma vala nas medidas que serão dadas pela banca no dia da prova.  
3.9.4 Os candidatos deverão usar traje que permita a execução de tarefas relacionadas à 
função. 
 
PROTOCOLO: 55826234904-6 
 

RECURSO INDEFERIDO: O(A) candidato(a), ao realizar a inscrição para o concurso público, 
está ciente e de acordo com todas as etapas e provas a que será submetido, sendo essas 
provas necessárias para atingir a aprovação e, posteriormente, ser convocado para realizar a 
posse do cargo. Cabe ressaltar ainda que, conforme consta no edital de abertura, item 7.3.4, 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. Sobre a parte de descascar os fios, na bancada havia uma caixa de 
ferramentas, na qual havia o alicate descascador de fios que poderia ser utilizado. 
 
 
 



PROTOCOLO: 55826234905-6 
 

RECURSO INDEFERIDO: O(A) candidato(a), ao realizar a inscrição para o concurso público, 
está ciente e de acordo com todas as etapas e provas a que será submetido, sendo essas 
provas necessárias para atingir a aprovação e, posteriormente, ser convocado para realizar a 
posse do cargo. Cabe ressaltar ainda que, conforme consta no edital de abertura, item 7.3.4, 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. Sobre a parte de descascar os fios, na bancada havia uma caixa de 
ferramentas, na qual havia o alicate descascador de fios que poderia ser utilizado. 
 
PROTOCOLO: 55826234907-6 
 

RECURSO INDEFERIDO: Conforme orientações no dia da prova, todos os equipamentos 
utilizados no decorrer das atividades foram limpos após o uso ou foram trocados. Ainda, não 
houve manifestação do candidato sobre as condições dos equipamentos, portanto, indefere-se 
o pedido de revisão da pontuação para o item descontado. 
 
PROTOCOLO: 55826234968-5 
 

RECURSO INDEFERIDO: Sobre a parte de descascar os fios, na bancada havia uma caixa de 
ferramentas, na qual havia o alicate descascador de fios que poderia ser utilizado. Quanto ao 
cabo de energia elétrica, informamos que ele foi adquirido em um rolo novo com 50 metros 
através de compras pela Prefeitura Municipal de Imbé. Quanto aos funcionários presentes na 
prova, descrevo como necessário devido a ter uma pessoa para filmar a prova (Fundatec), o 
coordenador da prova (Fundatec), a banca avaliadora (Fundatec) e um funcionário da 
prefeitura que fazia a reposição de material e organização das bancadas e ferramentas. Dessa 
forma, não é possível atender o recurso solicitado, permanecendo a mesma nota obtida. 
 

PINTOR 
 
PROTOCOLO: 55826234884-4, 55826234886-4, 55826234888-4, 55826234889-4, 
55826234890-2 
 

RECURSO INDEFERIDO: 1. A Prova foi montada de modo a possibilitar a sua realização em 
apenas 20 minutos, o que impossibilitou a realização de todas as etapas de uma pintura, como 
a aplicação de fundo. Porém, esse item não foi cobrado, nem pontuado para nenhum 
candidato. 2. Quanto à pintura da parede, ela se encontrava sem reboco, logo, não era 
possível a sua regularização com massa corrida e lixamento, itens que também não foram 
cobrados. Porém, qualquer superfície a ser pintada necessita de lixamento e limpeza antes, e 
isso foi observado e pontuado, para todos os candidatos, nas mesmas condições. Ressaltamos 
ainda que a limpeza da superfície deve ser feita antes da aplicação do selador, se fosse 
previsto tal atividade. 3. Não estava previsto no edital a análise de currículo do candidato na 
Prova Prática, apenas a execução das tarefas, conforme previsto no edital, portanto, o tempo 
de profissão do candidato não era objeto de avaliação. 4. Sobre a “falta de competência dos 
jurados...”, havia apenas um avaliador cuja competência se resume a observar a execução das 
tarefas registrando na Ficha de Avaliação o resultado. Faltou indicar pelo candidato qual fato 
resultou este juízo. 5. A aplicação de fita crepe era viável e com bons resultados. Foi utilizada 
por outros candidatos. 
 
PROTOCOLO: 55826234909-6 
 

RECURSO INDEFERIDO: Após análise do vídeo da prova, constatou-se que: no item 01, a 
diluição da tinta foi feita na própria lata, sem separar a proporção para uso, por isso, a atividade 
foi executada parcialmente. Quanto ao item 03, na atividade 1, o candidato executou a 
atividade sem utilizar lona de proteção. Já na atividade 2, quanto ao item 13, o candidato não 
demarcou a área da pintura com fita. Em ambas as atividades, o candidato não fez uso de EPIs 
e não houve lavagem dos materiais utilizados na execução das tarefas. Portanto, na Ficha de 
Avaliação foram registrados os resultados observados durante a execução das atividades, sem 
prejuízo ao candidato, e a pontuação está correta. 
 

Imbé, 23 de outubro de 2020. 
 
 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 
 


