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PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES/RS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 

EDITAL Nº 03/2022 – RERTIFICATIVO DO EDITAL DE ABERTURA 

 

O Sr. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal de Protásio Alves/RS, por este Edital, torna pública a presente 
divulgação para informar o que segue: 

 

1. Inclui-se no item 7. DA PROVA PRÁTICA os critérios de avaliação da Prova Prática, conforme segue: 

[...] 

7.12 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

[...] 

7.12.2 OPERADOR DE MÁQUINAS 

7.12.2.1 A Prova Prática será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com as 
atribuições do cargo. 

7.12.2.2 O Operador de Máquinas deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação Categoria Mínima 
“C”, com o prazo de validade vigente, conforme exigência do cargo. O candidato que não apresentar a CNH 
citada, não poderá realizar a Prova Prática.  

7.12.2.3 Será aceita a CNH digital, que deverá ser apresentada no respectivo aplicativo oficial e contemplar 
os prazos determinados pela Deliberação Contran Nº 227/2021. 

7.12.2.4 A Prova Prática será aplicada em 1 (uma) máquina, a qual será divulgada no Edital de Convocação 
para a Prova Prática – Cargos de Motorista e Operador de Máquinas. 

7.12.2.5 A Prova terá a duração máxima de 15 (quinze) minutos, por candidato, sendo contados a partir da 
inspeção da máquina. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da FUNDATEC. 

7.12.2.6 A Prova será composta das seguintes atividades: 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Inspecionar a máquina (verificação do ósseo do motor, água do radiador, 
sinalização, etc) 

5,00 

Posicionamento da Máquina nos locais determinados pela Banca 8,00 

Carregamento da concha de material na caçamba do caminhão e ancoragem da 
máquina. 

30,00 

Abrir uma valeta de 2 (dois) metros de comprimento por 0,5 (meio) metro de 
profundidade (aproximadamente), descarregar o material na lateral direita da 
valeta e Tapar a valeta escavada com a concha dianteira, deixando o terreno 
emparelhado. 

38,00 

Rotação e Desligamento do Motor 7,00 

Agilidade e Destreza na execução das atividades 12,00 

Total 100,00 

7.12.2.7 As descrições do veículo disponibilizado para a realização das provas serão divulgadas no Edital 
de Convocação para a Prova Prática – Cargos de Motorista e Operador de Máquinas. 
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7.12.2.8 A banca examinadora definirá qual(is) o(s) veículo(s) que será(ão) utilizado(s) 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. 

7.12.2.9 Os veículos divulgados em edital e disponibilizados pelo contratante poderão, por motivos de força 
maior, serem substituídos no dia da prova. Caso isso ocorra, os esforços serão para que a substituição ocorra 
por veículos semelhantes aos modelos divulgados, sem prejuízo à prova e aos candidatos. 

7.12.2.10 O candidato deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas à função, calça, 
calçado fechado (preferencialmente botina) e camiseta. 

7.12.2.10.1 Deverá usar lentes corretivas quando obrigatórias pela CNH; 

7.12.2.10.2 O uso de óculos solar é facultativo. 

 

 

Protásio Alves, 27 de outubro de 2022. 

 

Itamar Antônio Girardi 

Prefeito Municipal 
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