ADITIVO 03 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N°001/2014

O Prefeito Municipal de Piranga – MG, faz saber que fica alterado o
Edital de Concurso Público da seguinte forma:
•

Fica acrescentado ao Edital 01/2014 a Prova Prática para os cargos de Motorista,

Operadores de Máquinas e Operador de Máquina Agrícola, nas seguintes condições:

Prova Prática, eliminatória, aplicada aos candidatos inscritos no cargo de Motorista
Carteira D, Operador de Máquinas Agrícolas e Operador de Máquinas de conformidade
com os critérios definidos no Anexo desde Aditivo;
Os candidatos ao cargo de Motorista Carteira D, Operador de Máquinas Agrícolas e
Operador de Máquinas, utilizarão os seguintes equipamentos para a realização das provas
práticas:
a)
Motorista Carteira D – Ônibus ou Micro-ônibus (Categoria “D”)
b)
Operador de Máquinas Agrícolas – Trator de pequeno porte;
c)
Operador de Máquinas – Retro-escavadeira ou Trator de Esteira, motoniveladora
(Patrol) ou Pá-carregadeira.
O candidato operará o equipamento que lhe for designado no momento da realização do
teste para que o avaliador possa medir o nível de domínio que o candidato tem sobre o
equipamento, cuja demonstração deverá ser medida de conformidade com as tarefas
discriminadas e valoradas conforme o quadro abaixo e Anexo desde aditivo:
PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA CARTEIRA D
Item
Descrição da Tarefa a ser Executada
Pontos
Averiguação das condições operacionais do
01 veículo, observando itens obrigatórios de
10
segurança e demais itens previstos no CTB.
Controle do veículo no aclive e no declive;
entrar em vias principais tomando os
devidos cuidados; observar a mão de
direção; observação de sinalização de vias,
sinais de regulamentação, de advertência e
de indicação; regras de ultrapassagem, de
02
40
preferência de via ou mudança de direção;
controle de velocidade permitido na via;
observação de preferência; uso de cinto de
segurança de todos os ocupantes do
veículo; uso correto dos pedais do veículo;
ajustes dos itens pessoais do carro.

PROVA PRÁTICA DE OPERADOR DE MÁQUINAS
E OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA
Item
Descrição da Tarefa a ser Executada
Pontos
Vistoria na máquina antes de seu
funcionamento, tais como: nível de óleo, de
água e de combustível; sistema elétrico
(bateria, alternador, motor de partida, cabos
01
10
e terminais); condições dos pneus, rodas e
parafusos e/ou esteira; indicadores e
instrumentos; freio de estacionamento e
equipamentos de segurança.
Execução de tarefa (manobra e abertura de
valeta de 1 m x 1 m profundidade com
retro escavadeira): Dar partida correta no
motor; adequar o motor com RPM para o
trabalho; deslocar-se com a marcha e o
02 RPM adequado; efetuar a coordenação
40
hidráulica e o manuseio da lança traseira;
posicionar a máquina para abertura da
valeta; efetuar a abertura da valeta;
estacionar no local indicado com alívio dos
hidráulicos; desligar os equipamentos.
DATA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E OUTRAS CONDIÇÕES:
PRÁTICA
DATA: A ser designado pela Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso e
divulgado, oportunamente, por Edital, após a divulgação do Resultado Parcial.
HORÁRIO: A ser designado pela Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso
e divulgado, oportunamente, por Edital.
LOCAL: A ser designado pela Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso e
divulgado, oportunamente, por Edital.

Os demais itens permanecem inalterados

Piranga/MG, 02 de dezembro de 2014

Prefeito Municipal

ANEXO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CANDIDATO

Submetendo o Sr. (a). _______________________________, inscrito
sob o número _____, para o cargo de MOTORISTA CARTEIRA D, a teste prático de
DIREÇÃO, concluímos que o candidato teve desempenho em grau correspondente a
seguinte nota/conceito.

Até

15 - ___________________ Muito Ruim

De 16 a 20 - ___________________ Ruim
De 21 a 25 - ___________________ Regular
De 26 a 30 - ___________________ Bom
De 31 a 35 - ___________________ Muito Bom
De 36 a 40 - ___________________ Ótimo
De 41 a 45 - ___________________ Excelente
De 46 a 50 - ___________________ Excepcional

PIRANGA – MG, ____ de ______________ de 2014

___________________________________
Avaliador
___________________________________
Coordenador

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL DO CONDUTOR

Nome: _________________________________________________________________
Carteira de Identidade: ____________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___ /______
Carteira de Habilitação N. º: ________________________
FALTA GRAVÍSSIMA
A – Respeito à sinalização
FALTA GRAVE
A – Regra de preferência
B – Regra de mudança de direção
C – Controle de direção
D – Observações à direção defensiva
E – Postura do condutor
FALTA MÉDIA
A – Regra de percurso
B – Regra de ultrapassagem
C – Regras de parada e/ou estacionamento
FALTA LEVE
A – Controle de embreagem
B – Controle de câmbio

RELATÓRIO DE FALTAS

GRAVÍSSIMA
GRAVE
MÉDIA
LEVE

TOTAL DE PONTOS: _______________

Idade: __________________
UF: _____________

DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CONDUTOR

1) Respeito à sinalização
- Conhecimento, informações, significados e determinações das sinalizações
verticais de placas (regulamentação, advertência, indicativas)
2) Observância às regras fundamentais de trânsito
- Conhecimento e respeito às regras de preferência, ultrapassagem, mudança de
direção e percurso.
3) Fundamento de paradas e ou estacionamento
- Observância e noções sobre posicionamento, distância e procedimentos em
respeito às regras
4) Direção
- Controle de direção, embreagem e manuseio de câmbio

5) Observações à direção defensiva
- Regras fundamentais para evitar acidentes
- Atenções no trânsito (fixa, dispersiva ou difusa)
- Uso do bom senso, etc.

6) Postura do condutor
- Manutenção preventiva
- Uso do cinto de segurança
- Uso dos retrovisores, etc.

7) Natureza de faltas
- Gravíssima - 7 pontos
- Grave - 5 pontos
- Média - 4 pontos
- Leve - 3 pontos

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CANDIDATO

Submetendo o Sr. (a). _______________________________, inscrito
sob o número _____, para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, a teste prático de
OPERACIONALIZAÇÃO, concluímos que o candidato teve performance em grau
correspondente a seguinte nota/conceito.

Até

15 - __________________ Muito Ruim

De 16 a 20 - ___________________ Ruim
De 21 a 25 - ___________________ Regular
De 26 a 30 - ___________________ Bom
De 31 a 35 - ___________________ Muito Bom
De 36 a 40 - ___________________ Ótimo
De 41 a 45 - ___________________ Excelente
De 46 a 50 - ___________________ Excepcional

PIRANGA – MG, ____ de ______________ de 2014.

___________________________________
Avaliador

___________________________________
Coordenador

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL DO OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome: _______________________________________________________
Carteira de Identidade: __________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/______

Idade: ______________

Carteira de Habilitação N. º: ____________________
Data da 1ª Habilitação: ___/___/______

UF: ___________

1) - Cuidados com manutenção

Falta “A”
1 - Verificar nível de óleo (motor, embreagem, hidráulico, caixa de marcha), nível de
óleo do tork, filtro de ar e nível de água do radiador, verificar pneus, lubrificação
(graxa seca ou nova), verificar pneus, mangueiras, lubrificação (graxa seca ou
nova).
2 - Procedimentos ao entrar/sair da máquina.
Falta “B”
1 - Verificar abastecimento, parte elétrica, ao funcionar a máquina, verificar
funcionamento do painel e procedimentos ao aquecer o motor.
2) - Operação

Falta “A”
1 - Verificar conhecimentos sobre comandos da máquina.
Falta “B”
1 - Verificar conhecimentos sobre as rodas dianteiras (inclinar).
2 - Verificar conhecimento do sistema de articulação (abaixar e suspender a lâmina),
conhecimento sobre o gira-círculo (gira-lâmina) e sobre o escalificador (unhas de
cavar).

3) - Movimento

Falta “B”
1 - Verificar conhecimento sobre posição da lâmina em movimento e procedimentos
ao finalizar serviço (engrenar, implementos)
2 - Procedimentos para fazer sarjeta

4) - Segurança

Falta “C”
1 - Verificar sinalização da área de serviço de uso dos EPI’s (Equipamentos de
Proteção Individual de Segurança).
5) - Natureza de faltas
• Falta “A”: 7 pontos
• Falta “B”: 5 pontos
• Falta “C”: 4 pontos

RELATÓRIO DE FALTAS

MANUTENÇÃO

OPERAÇÃO

MOVIMENTO

FALTA “A”
FALTA “B”
FALTA “C”

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS: _______________________

SEGURANÇA

