
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2012 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, Estado de São Paulo, e a COMISSÃO 
MUNICIPAL DO CONCURSO PÚBLICO, nomeada através da Portaria nº 06, de 12 de janeiro 
de 2012, CONVOCAM os candidatos abaixo relacionados, que estão habilitados, conforme lista 
abaixo discriminada, dos cargos de: Desenhista Projetista, Engenheiro Civil, Engenheiro 
Eletricista, Fiscal de Obras, Motorista, Tratorista, Esgoteiro e Coveiro, para participarem das 
provas práticas, que serão realizadas no dia 25 de março de 2012 às 9:00 horas, na Escola 
Municipal Mário Rossim, localizada na rua Reinaldo Consoli, nº 54, Centro, no município de 
Pitangueiras/SP. 

 
1- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS  
 
1.1- Não serão admitidos no local de prova os candidatos que se apresentarem após o horário 
estabelecido para a prova prática. 
 
1.2- O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que estão habilitados e 
relacionados na lista abaixo, e que apresentarem documento hábil de identidade, previsto pelo 
edital de abertura. 
 
1.3- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do 
candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 
 
1.4- Para submeterem-se à prova prática, os candidatos deverão estar com roupas apropriadas 
de trabalho, para avaliação individual de suas habilidades na condução de veículos leves ou 
pesados e outros serviços pertinentes ao cargo, submetendo-se a uma demonstração pessoal 
da atividade específica ao cargo público que concorre. 
 
1.5- Nas provas práticas como envolvem direção veicular, os candidatos deverão apresentar a 
Carteira Nacional de Habilitação na categoria correspondente à exigência do cargo, conforme 
item 1 do edital de abertura. O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de 
Habilitação, ou apresentá-la com a validade expirada a mais de trinta dias, estará 
automaticamente eliminado. 
 
1.6- O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local designado para a Prova 
Prática, com 30min (trinta minutos) de antecedência do horário agendado. 
 
2- INSTRUÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS  
 
2.1- Instrução para a prova prática - cargo de MOTORISTA E TRATORISTA 
 
2.1.2- A prova prática consistirá de teste de direção veicular, na presença de examinadores, em 
percurso a ser determinado no momento da prova, com duração máxima de trinta (15) minutos, 
onde serão avaliados os seguintes itens:  
a) verificação das condições do veículo;  
b) partida; 
c) parada; 
d) uso do câmbio; 



e) uso dos freios; 
f) observação de normas e das placas de sinalização; 
g) velocidade desenvolvida;  
h) obediência às situações do trajeto. 
 
2.1.3- A prova visa avaliar a experiência, adequação de atitudes, postura e habilidades do 
candidato em: 

a) Dirigir veículos leves/pesados, de acordo com itinerário definido pelo avaliador, em via pública 
urbana ou rural; 

b) Responder pela segurança do avaliador e/ou cargas, passageiros, quando for o caso; 
c) Verificar as condições de conservação e manutenção do veículo sob sua responsabilidade; 
d) Realizar percursos na cidade e/ou estrada. 
 
2.1.4- O candidato será avaliado, no Exame de Direção Veicular, em função da pontuação 
negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte 
pontuação: 
- Uma falta eliminatória: reprovação; 
- Uma falta grave: 03 (três) pontos negativos; 
- Uma falta média: 02 (dois) pontos negativos; 
- Uma falta leve: 01 (um) ponto negativo. 
OBS.: Será considerado INAPTO na prova prática de direção veicular o candidato que cometer 
falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 3 (três). 
 
2.1.5- Classificação das faltas: 
 
2.1.5.1- Faltas Eliminatórias: 
- Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 
- Avançar sobre o meio fio; 
- Transitar em contramão de direção; 
- Não completar a realização de todas as etapas do exame; 
- Avançar a via preferencial; 
- Provocar acidente durante a realização do exame; 
- Exceder a velocidade regulamentada para a via; e 
- Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

 
2.1.5.2- Faltas Graves: 
- Desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; 
- Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
- Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal 
para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, 
mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; 
- Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele; 
- Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; 
- Não usar devidamente o cinto de segurança; 
- Perder o controle da direção do veículo em movimento; e 
- Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 
 
2.1.5.3- Faltas Médias: 
- Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente 
livre; 



- Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do 
veículo e do clima; 
- Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; 
- Fazer conversão incorretamente; 
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
- Desengrenar o veículo nos declives; 
- Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 
- Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 
- Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 
- Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; 
- Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 
 
2.1.5.4- Faltas Leves: 
- Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;  
- Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;  
- Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;  
- Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
- Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 
- Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 
- Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; 
- Cometer qualquer outra infração de natureza leve; 
 
2.1.6- A prova prática de motorista será avaliada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos 
onde será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.  
 
2.1.6.1- Quanto aos critérios de análise da Prova Prática serão considerados 10 (dez) itens de 
análise, cada um valendo 10,0 (dez) pontos (ruim = 2,5; regular = 5,0; bom = 7,5 e excelente = 
10,0), totalizando 100 (cem) pontos. Na Prova Prática será avaliado o conhecimento do 
candidato em direção atentando para as normas de trânsito brasileiro a fim de averiguar, se 
esta o candidato apto a exercer satisfatoriamente a sua função, bem como, baseando-se no 
seguinte Sistema de Avaliação: 
 
2.1.6.2- Os resultados obtidos serão transformados em pontos de acordo com a seguinte tabela 
de notas: 
Tabela de Notas 

Nº Critérios Pontuação 
 

Excelente                                                                      Ruim             Regular          Bom           
  (10,0)                                                                                (2,5)                 (5,0)               (7,5)                
01 Verificação de equipamento     
02 Uso do cinto de segurança     
03 Uso dos freios     
04 Controle de velocidade     
05 Atenção no trânsito     
06 Observação à sinalização     
07 Manobra com veículo     
08 Noções de mecânica     
09 Conhecimento do painel     
10 Estado emocional     



                                                                                              Total  
2.1.7- Na aplicação da prova com utilização de veículos de elevado valor poderá ser procedida, 
a critério da Banca Examinadora, a imediata exclusão do candidato que demonstre não possuir 
a necessária capacidade para o seu manejo, com risco de danificá-los. 
 
2.2- Instrução para a prova prática - cargo de ESGOTEIRO. 
 
2.2.1-  A duração da prova prática será de 30 (trinta) minutos e consistirá na elaboração de um 
trabalho de conhecimento de diâmetro de manilhas, novelamento de valas, assentamento de 
manilhas, manuseio de ferramentas, pontos de nível, uso de conhecimento de EPI e outras 
atividades correlatas ao cargo público. 
 
2.2.2- Será atribuída nota de 0 (zero) a 100 (cem) ao desempenho de cada candidato. 
 
2.2.3- O fiscal disponibilizará um conjunto de ferramentas e materiais típicos do serviço de 
esgoteiro, para que o candidato identifique as ferramentas e os materiais apontados pelo fiscal, 
bem como a explicação quanto a sua utilização. 
 
2.2.4- A partir de uma explicação fornecida pelo aplicador da prova, o candidato deverá 
elaborar o trabalho, obedecendo, rigorosamente a solicitação do aplicador, tendo à disposição 
materiais e ferramentas necessárias a execução. 
 
2.2.5- Critérios de avaliação: 
 
2.2.5.1- Conhecimento prático e destreza na execução das atividades; 
 
2.2.5.2- Habilidade no desenvolvimento das atividades comuns à função. 
 
2.2.5.3- Agilidade na execução das atividades. 
 
2.2.5.4- Raciocínio lógico e de percepção. 
 
2.2-6- Critérios de pontuação: 
 
2.2.6.1- A pontuação terá escala de 0 (zero) a 100 (cem), admitindo-se notas inteiras ou 
fracionadas, de acordo com os parâmetros relacionados no quadro abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO PONTOS 

01 Identificação corretas das ferramentas e utensílios, bem 
como as explicações quanto a sua utilização. 

50.00 

02 Elaboração do trabalho a ser solicitado 50.00 

 
2.3- Instrução para a prova prática cargo de COVEIRO. 
 
2.3.1- A duração da prova prática será de 40 (quarenta) minutos e consistirá no auxílio de 
serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas, trasladar corpos, 
conservar o cemitério e as ferramentas de trabalho. 
 



2.3.2- Deverá ser escavado uma sepultura com as seguintes medidas: 2,20m (dois metros e 
vinte centímetros) de comprimento por 1,40 (um metro e quarenta centímetros) de largura e ,40 
(um metro e quarenta centímetros) de profundidade. 
 
2.3.3- Será atribuída nota de 0 (zero) a 100 (cem) ao desempenho de cada candidato, levando-
se em consideração o volume em m³ de escavação produzida, de acordo com os parâmetros 
relacionados no quadro abaixo. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PONTOS 

01 
Identificação corretas das ferramentas e utensílios, bem 

como as explicações quanto a sua utilização. 
50.00 

02 

Construção de uma sepultura com as seguintes medidas: 
2,20m (dois metros e vinte centímetros) de comprimento por 

1,40 (um metro e quarenta centímetros) de largura e ,40 
(um metro e quarenta centímetros) de profundidade. 

50.00 

 
2.4- Instrução para a prova prática - cargo de Desenhista Projetista, Engenheiro Civil, 
Engenheiro Eletricista, Fiscal de Obras. 
 
2.4.1- A duração da prova prática será de 2 (duas) horas e consistirá em responder uma prova 
escrita com 20 questões. 
 
2.4.2- Será atribuída nota de 0 (zero) a 100 (cem) ao desempenho de cada candidato, e cada 
questão valerá 5 (cinco) pontos. 
 
3 – DOS CONVOCADOS 
 
3.1- Estão convocados para as provas práticas os seguintes candidatos, para os cargos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESENHISTA PROJETISTA  

Nº Insc Candidato RG 

   

06 Silvia Patrícia Martins Hermini 23.721.474-X 

03 Vinícius Marçal Café Soares 34.770.725-7 

13 Jefferson dos Santos Barizan 46.204.198-0 

05 Joelma Maria de Souza 28.836.617-7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENGENHEIRO CIVIL  

Nº Insc Candidato RG 

   

01 Fabrício Cestari Camilo 23.212.579-X 

03 Débora Cristina Kawasaki 
Codognato 

19.600.950 

 ENGENHEIRO ELETRICISTA  

Nº Insc Candidato RG 

   

03 Edson Alexandre de Mello 19.973.036-2 

 FISCAL DE OBRAS  

Nº Insc Candidato RG 

   

02 Mariela Fonzar Désie 18.195.582-9 

 MOTORISTA  

Nº Insc Candidato RG 

   

02 Jorge Luiz Camoleze 19.959.561 

18 Marcelo José Francisco Ruivo 20.298.186-1 

10 Paulo Henrique Barbosa Costa 41.909.007-1 

25 José Roberto Silva 22.955.833-1 

15 Rafael Medeski 42.056.492-5 

24 Márcio Lopes de Araújo 29.385.091-4 

20 Fabio Garcia Diogo 28.103.473-4 

21 Ademir Ambrósio da Silva 16.376.017 

 TRATORISTA  

Nº Insc Candidato RG 

   

06 Vagner Faustino de Oliveira 25.727.789-4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pitangueiras/SP, 16 de março de 2012. 
 
 
 
 

João Batista de Andrade 
Prefeito do Município de Pitangueiras 

 ESGOTEIRO  

Nº Insc Candidato RG 

   

08 André Ricardo Justino 32.896.014-7 

05 José Gonsaga Neves Oliveira 55.207.258-8 

09 Edson Justino 40.026.852-8 

02 Benedito Edson Ferreira 19.231.728-3 

14 Gustavo Henrique Avelar Coalho 28.836.146-5 

 COVEIRO  

Nº Insc Candidato RG 

   

04 André Luis Soares 33.043.551-6 


