
EXAMINADORES DA PROVA PRÁTICA – CARGO OPERADOR EQUIPAMENTOS 
 

Data da prova: 12.03.2013 
Horário: 14:00 horas 
Os candidatos deverão comparecer 30 minutos antes munidos com documento de 
identificação. 
 
EXAMINADORES: 
 
EQUIPAMENTO EXAMINADOR 
Retroescavadeira Miguel Souza Lourenço 
Motoniveladora-Patrola Orli Pereira dos Santos 
Rolo Compactador Miguel Souza Lourenço 
 
 
4.5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA  
4.5.1 Os candidatos ao cargo descrito realizarão prova prática na área de conhecimento 
em que irão atuar, a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo 
examinador técnico na área.  
4.5.2 Os candidatos, de acordo com as determinações do examinador constará da 
operação de equipamentos para execução de tarefas de abertura, alargamento e 
pavimentação de estradas, efetuando terraplanagem, retirando lama segundo orientações 
do examinador e de acordo com as características técnicas do equipamento, entre outras 
atividades correlatas ao cargo.  
4.5.3 Os candidatos deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de direção 
sua carteira nacional de habilitação original e entregar-lhe uma fotocópia da mesma.. 
4.6 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para 
realização da prova 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do 
documento de identidade; caso contrário, não poderão efetuar a referida prova. 
4.7 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as 
circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou 
temporárias, deficiências, indisposições, cãibras, contusões, ou outras situações que 
impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, 
sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de  
acordo com o escalonamento previamente efetuado pela Secretaria de Obras. 
4.8 O Resultado Preliminar da Prova Prática análise será publicado conforme cronograma 
anexo III deste edital no site www.correiapinto.sc.gov.br e no mural da Prefeitura 
Municipal. 
4.9 Caberá recurso do Resultado Preliminar da Prova Prática, conforme cronograma 
anexo III deste edital no site www.correiapinto.sc.gov.br e no mural da Prefeitura 
Municipal. 
 
Correia Pinto, 11 de março de 2013. 
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