Prefeitura de Aceguá
www.acegua.rs.gov.br
EDITAL DE PROVA PRÁTICA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2022
PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO

1. PROVA PRÁTICA

1.1. A prova prática será realizada no dia 04/08/2022, para a função de Operador de
Máquinas e Serviços Gerais, na Avenida Corredor da Mina esquina com a Rua 503, e será
organizada pela Secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos.

1.1.1. Somente os candidatos aptos deverão se apresentar para a realização da prova
prática.

1.1.2. A abertura do portão principal (único acesso a prova) e o horário da prova será
determinado conforme os cargos na tabela abaixo:
Cargo

Abertura dos portões

Horário de início da prova

Serviços Gerais

08:00

08:30

Operador de Máquina

13:00

13:30

1.1.3. O local de apresentação é o portão principal do Módulo Esportivo da Prefeitura
localizado na Avenida Corredor da Mina esquina com a Rua 503.

1.1.4. Para a realização da prova os candidatos deverão estar munidos de vestimenta e
calçado adequados às atribuições do cargo, carteira de identidade e atestado médico de
aptidão física.

1.2. Os candidatos que não comparecerem ao local no horário e data especificada estarão
eliminados do certame.

1.3. Os candidatos só poderão realizar a prova prática mediante a apresentação, no
ato da assinatura da ata de presença, de atestado médico de aptidão física para a
realização das atividades descritas dentro de suas atribuições conforme ANEXO I do
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edital 04/2021, expedido por profissional registrado no CREMERS, às custas do
próprio candidato.

1.4. Os candidatos serão conduzidos pela comissão avaliadora até o ponto de reunião onde
será realizada a chamada dos candidatos, entrega do atestado médico, assinatura de
presença e a apresentação da atividade a ser realizada.

1.5. Os candidatos serão chamados para a realização da prova separadamente
considerando a ordem de relação de inscritos.

1.5. O candidato quando chamado para a realização da atividade poderá solicitar, uma única
vez, antes do início da prova a repetição da descrição da atividade que deverá desempenhar.

1.6. O candidato deverá realizar a prova em 2 minutos, contados a partir da ordem de
início. O candidato que realizar a prova fora do tempo estará eliminado do certame, a
comissão irá avisá-lo no decorrer da prova quando o tempo estiver em: 1 minuto e
também com 1 minuto e 30 segundos.

1.7. O candidato após realizar a prova, deverá deixar o local, sendo acompanhado por
membro da comissão até o portão de saída, não podendo o outro candidato começar a
realizar a prova estando o candidato anterior ainda presente no local.

1.8. O tempo de prova será critério de desempate.

1.9. Uma vez dada a ordem de início, não poderá em qualquer hipótese, o candidato solicitar
o reinício da mesma.

1.10. O candidato que não apresentar o atestado médico conforme consta item 1.3, será
convidado a se retirar do recinto, sendo automaticamente eliminado do certame.
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2. ATIVIDADE A SER REALIZADA

2.1 Operador de Máquinas

2.1.1 Descrição da atividade: Conduzir Motoniveladora (Patrola) de acordo com as
orientações do examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como: operar
e conduzir máquinas e equipamentos, manobrando, acionando o motor e manipulando os
comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme especificações do examinador
no ato da prova, como pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a
operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes início e
comunicar à comissão do termino da atividade.

2.1.2 Tabela de pontuação
Execução

*Execução incorreta –

correta

não executou

Pontuação

Utilização de EPI

5

Identificar 3 (três) itens de manutenção diária

5

de uma máquina Motoniveladora.
Examinar condições do Equipamento

5

Condução da Motoniveladora em translado

5

(freio de mão, aceleração do motor, escolha
da marcha)
Operação da motoniveladora (alinhamento,

10

câmbio em neutro, estabilização, rotação do
motor)
Manutenção de estrada (Abertura de valeta e

10

abaulamento da estrada)
Reposição da motoniveladora de volta ao

10

local de origem observando as medidas de
segurança (Posicionamento da lamina e
descalificador).

Tempo de execução=

Pontuação Total=
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2.1.3 O candidato que não souber operar a máquina, oferecer ou colocar em risco a si próprio
ou outros que estejam participando do evento será eliminado do processo seletivo
simplificado.

2.2 Serviços Gerais

2.2.1 Descrição da atividade: O candidato deverá estar postado na base de início, e após
a ordem de início, primeiro deverá caminhar até o local onde está o material utilizado para
execução da prova, pegar um saco de cal hidratada de 20kg e se deslocar a uma distância
de 10m, caminhando com o saco, até o local indicado pelo examinador. Na sequência,
deverá retornar ao local do material utilizado para execução da prova e pegar uma
ferramenta do tipo manual que serve para realizar capina e limpar uma pequena área
indicada pelo examinador, após o término da atividade o candidato deverá guardar a
ferramenta utilizado na prova no local inicial, e retornar até a base de início e comunicar à
comissão do termino da atividade.

2.2.2 Tabela de pontuação
Execução

*Execução incorreta

correta

– não executou

Pontuação

Utilização de EPI

10

Identificação de equipamentos

10

Pegou o material e a ferramenta certa

10

Guardar ferramenta utilizada

05

Execução correta do serviço

05

Limpeza de área de prova

10

Tempo de execução=

Pontuação Total=

Aceguá/RS, 11 de julho de 2022.

MARCUS VINICIUS GODOY DE AGUIAR
Prefeito de Aceguá
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