TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA - EDITAL 01/2018
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Nos termos do item 11 e subitens, do Edital 01/2018, e neste Termo de Convocação os (as) candidato (as) abaixo
relacionados, estão convocados para a realização da Prova Prática, conforme informações abaixo:

Data: 28 de abril de 2019 (Domingo)

Horário: Conforme quadro abaixo.

Local: Secretaria de Obras de Lagoa da Prata / Secretaria de Transportes
Rua Mário Mendes, 486, Lagoa da Prata - MG, Cep. 35.590-000

CONVOCADOS PARA O TURNO DA MANHÃ

Inscrição
264683
265184
264883
264810
265448

Candidato
Anderson Antonio Virgilio
Cleiton Dias Lopes
Erivelto Geraldo Da Silveira
Harrison Erezi Mendonca
Joao Batista De Barcelos

Data de
Nascimento
11/05/1979
20/02/1990
02/04/1977
17/12/1984
21/05/1981

Horário
07:00 horas
07:00 horas
07:00 horas
07:00 horas
07:00 horas

CONVOCADOS PARA O TURNO DA TARDE

Inscrição
206573
265159
204196
264444
212022

Candidato
Leandro Daniel Paim Mourao
Marcelino Aparecido Candido
Moacir Franco Dos Santos Junior
Paulo Afonso Pereira
Rudigley Cantarin

Data de
Nascimento
19/10/1984
19/10/1970
19/06/1992
09/07/1960
21/01/1973

Horário
13:00 horas
13:00 horas
13:00 horas
13:00 horas
13:00 horas

Prova Prática para Operador de Máquinas Pesadas
1. Observada a reserva de vagas para os candidatos com deficiência e respeitados os empates na última colocação, serão
convocados para a etapa da Prova Prática os candidatos aprovados na Prova Objetiva conforme quadro descritivo no item 8
deste Edital, respeitando a ordem de classificação.
2. Nos termos do Edital 01/2018, os (as) candidato (as) convocados (as) deverão:
a) apresentar-se para Prova Prática, munidos de sua Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D ou E, dentro do prazo de
validade, conforme ANEXO I e 11.10 do Edital, e entregar ao examinador uma cópia da mesma.
b) comparecer com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário marcado.
3. A Prova Prática é de caráter eliminatório.
4. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização da prova fora da data, horário e local estabelecidos na
convocação para a Prova Prática.
5. A identificação correta e o comparecimento ao local no horário determinado serão de inteira responsabilidade do (a)
candidato (a).
6. O (a) candidato (a) após a Prova Prática será considerado APTO ou INAPTO. Será eliminado do Concurso Público o (a)
candidato (a) que não atender aos subitens 11.5 e 11.6 do Edital.
7. O (a) candidato (a) convocado para prestar o Prova Prática que apresentar condição física, psíquica ou orgânica (estados
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, etc.), mesmo que temporária, que impossibilitem a realização da Prova Prática,
na data e horários marcados, ou diminuam ou limitem a capacidade física do (a) candidato (a), não serão levados em
consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado ou adiamento da Prova Prática.
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8. Será eliminado do Concurso Público o (a) candidato (a) que não atender aos subitens 11.10 e 11.12 do Edital.
9. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a Prova Prática e nem realização do mesmo fora da data, horário
ou local designados para sua realização.
10. O (a) candidato (a) que deixar de comparecer na data, local e horário estipulado ou não realizar a Prova Prática em sua
totalidade, independente do motivo, será considerado reprovado no Concurso Público.
11. Não será admitido o uso de qualquer substância química capaz de alterar o desenvolvimento natural do (a) candidato (a),
ficando a critério da Comissão Examinadora a escolha aleatória de qualquer concorrente para sujeição a exames laboratoriais.
Será eliminado o (a) candidato (a) que se negar a fornecer o material para exame, bem como aquele cujo resultado for positivo.
12. O (a) candidato (a) que não concluir, com aproveitamento, qualquer um dos testes da Prova Prática estará eliminado, após
recursos interpostos contra esta decisão.
13. A FADECIT e a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata não se responsabilizam por acidentes que porventura ocorram com
o (a) candidato (a) durante a execução da Prova Prática, porém a FADECIT manterá no local uma equipe especializada para
prestação de primeiros socorros, se necessário.
14. Será eliminado da Prova Prática o (a) candidato (a) que:
a) deixar o local durante a realização da Prova Prática sem a devida autorização;
b) incorrer em falta de urbanidade com os organizadores do Concurso Público;
c) usar ou tentar usar de meios fraudulentos, bem como portar material que possa ser utilizado para fraudar a realização do
Prova Prática.
d) deixar de comparecer ou não atender à chamada para execução da Prova Prática;
e) deixar de atender às normas e orientações constantes deste Termo de Convocação ou do Edital ou expedidas pelos
organizadores do concurso.
15. Não será permitido ao (a) candidato (a):
a) depois de iniciado a prova, abandonar o circuito antes da liberação do examinador;
b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.
16. O (a) candidato (a) que vier a acidentar-se, sofrer mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos testes da Prova
Prática e não tiver condições de continuar a prova, estará automaticamente reprovado no Concurso Público, não cabendo
nenhum recurso contra esta decisão, porém a FADECIT observará o disposto no subitem 10.19 do Edital.
17. O resultado de cada Prova Prática será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do (a) candidato (a) individual,
no término da aplicação dos mesmos.
18. A Comissão Examinadora emitirá o parecer de APTO ou INAPTO.
19. O (a) candidato (a) que não concluir, com aproveitamento, qualquer uma das etapas das Provas Práticas estará
automaticamente eliminado deste Concurso Público.

20. TERRAPLENAGEM COM ESCOAMENTO E CRIAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA
20.1. Os (as) candidatos (as) serão avaliados quanto às habilidades com a máquina (Patrol) e desempenho em maneja-la no
cumprimento da prova.
20.2. Os (as) candidatos (as) serão avaliados individualmente, conforme disponibilidade do local de aplicação do teste,
maquinário e do avaliador responsável pela aplicação da prova.
TESTES
1.

2.
3.
4.

Prova Oral sobre conhecimentos da
Máquina (Patrol de Alvanca) e seus
procedimentos padrões.
Terraplanagem.
Escoamento.
Criação de Saída de Água.

Índice mínimo para aprovação

Máquina Utilizada

Executar em até 30 minutos as tarefas
no percurso de 15 metros de
comprimento e 7 metros de largura em
estrada rural.

Patrol de Alavanca com
pá de 4 metros de
largura

20.3. Prova Oral, serão avaliados os conhecimentos sobre:
a) EPIs;
b) comandos da máquina (Patrol de Alavanca);
c) procedimento padrão de inicialização da Máquina;
d) Identificar 3 (três) itens de manutenção diária de uma máquina;
20.4. O objetivo desta etapa é operar a Patrol de alavanca, através de realização de manobras, demonstrando noções de
segurança, verificando as condições da máquina antes da saída (checklist) e utilizando o equipamento de proteção individual
(EPI).
20.5. O candidato deverá ir até a Patrol, fazer as verificações necessárias, subir na máquina e ligá-la.
20.6. O tempo para realização da Prova começará a ser contado a partir da chegada do candidato na máquina para subir,
sobre o comando do avaliador.
20.7. O candidato deverá fazer a Terraplanagem com escoamento em estrada rural.
20.8. O candidato realizará a tarefa em 15 (quinze) metros de comprimento por 7 (sete) metros de largura, procedendo com a
criação de saída de água a cada 7,5 metros da estrada e manobrando a máquina até o seu ponto inicial da prova.
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20.9. A prova será completada quando o (a) candidato (a) realizar as tarefas por todo o percurso manobrar a máquina e
desliga-la no ponto de início, momento este em que os cronômetros serão travados.
20.10. Será avaliado:

Utilização adequada dos equipamentos de segurança e EPIs;

Noções de segurança no posto de trabalho;

Realização dos Procedimentos Padrões e Verificações iniciais das máquinas antes do uso;

Manobras Corretas; Condução em translado (freio de mão, aceleração do motor, escolha da marcha);

Direção Defensiva;

Utilização correta dos comandos das máquinas;

Qualidade do trabalho realizado, operação, alinhamento, câmbio em neutro, estabilização, rotação do motor;

Qualidade da vala (alinhamento com a marcação, comprimento, profundidade, borda integra, fundo nivelado) e do seu
fechamento;

Execução da tarefa dentro do prazo previsto;

Reposição da Patrol de volta ao local de origem com motor desligado, câmbio engrenado, e freio de mão acionado.
20.11. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) receber qualquer tipo de ajuda;
b) utilizar qualquer acessório extra que não contempla este Edital.
c) não completar o percurso;
d) realizar a prova de forma divergente do informado pelo aplicador;
e) realizar a prova em tempo superior ao previsto no quadro.
f) realizar de forma errada a tarefa;
g) não comparecer ou chegar atrasado para a realização da prova.
20.12. Serão utilizados dois cromômeros para aferição do tempo por candidato, prevalecendo para fins de registro o menor
tempo cronometrado.

Lagoa da Prata, 04 de abril de 2019.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito do Município de Lagoa da Prata
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