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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 003/2018 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
 
 
 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS – PROVA PRÁTICA  
 
 
 

Segue análise dos recursos interpostos pelos candidatos, referente ao Concurso Público – Edital 003/2018, referente a Prova Prá-
tica, realizada dia 24 de março de 2019. 
 
Inscrição Nome Cargo Análise da Banca  

173506 Maikel Cardozo Lopes Motorista 

ANÁLISE: Em resposta ao primeiro ponto: No momento em que se iniciou a avaliação prática o candidato já deve 
estar ciente dos critérios que será avaliado que consta no edital. Ele mesmo cita o item 7.19.1 do edital. 
A avaliação e os critérios para julgamento, foram realizados da mesma forma para todos os candidatos. Não cabe 
a banca “dar ciência dos pontos e falta” ou mesmo “não publicar nem dar ciência dos pontos onde houve a falta” 
durante e nem ao término da avaliação, ocorrida dia 24 de março de 2019. Nesta data estava acontecendo uma 
prova prática com todos candidatos. 
No local da realização da prova prática, foi estabelecido um percurso e uma quantidade de voltas, ao qual todos 
os candidatos realizaram da mesma forma. Também foi solicitado que estacionasse o veículo simulando paradas 
para embarque e desembarque de passageiros. 
Em resposta ao segundo ponto: Informamos que todos os candidatos ao terminarem a prova se retiram do local de 
prova. Provavelmente o candidato Maikel está se confundindo com a prova de Operador de Máquina, que os can-
didatos foram avaliados em 3 máquinas e quando acabavam uma prova ficaram perto do ônibus, embaixo do toldo 
ao lado do ginásio.  
Em resposta ao terceiro ponto: Referente ao Sr. Atomir, informamos que ele foi o responsável pelo maquinário 
apresentado pela prefeitura, ficando todo tempo com a comissão da FURB e da Prefeitura.  
Em resposta ao quarto ponto: A prova prática foi realizada dia 24 de março de 2019, e feita sua avaliação gerando 
uma nota final nesta data. Notas de outros concursos não cabem neste.   
Estava disponível no local da prova além do percurso igual a todos os candidatos um ônibus escolar. 
Portanto o candidato cometeu as seguintes faltas: 

• Verificação dos pneus: Não verificou nenhum dos pneus do veículo cometendo uma falta grave por se tratar 
de um veículo para transporte de passageiros; 

• Uso correto da embreagem ao tirar o veículo do repouso e durante o seu trajeto: Durante o trajeto nas mu-
danças de marcha soltou o pedal da embreagem rápido demais provocando solavancos e desconforto para 
os passageiros. Falta média; 

• Mudança de marchas durante seu trajeto: Houve 03 erros de troca de marcha durante o percurso causando 
fadiga do sistema de câmbio e podendo ocasionar quebra do mesmo.  Falta grave; 

• Utilização das sinalizações (seta esquerda, seta direita e farol): Durante o percurso foi solicitado o estacio-



Página 2 de 3 

namento do veículo simulando o embarque e desembarque de passageiro. Na ocasião o candidato não ligou 
a seta para efetuar este embarque e desembarque. Falta grave; 

• Respeita sinalizações verticais e horizontais: Foi solicitado no percurso uma parada para simular uma placa 
pare. Nesta ocasião o candidato não parou o veículo completamente. Falta média; 

• Dosa os freios para evitar paradas bruscas e evitar acidentes com seus passageiros: Quando solicitado a es-
tacionar e a parar não dosou muito os freios ocasionado desconforto aos passageiros. Falta leve. 

A ficha de avaliação do candidato se encontra no anexo 1. 
Posto isso, reafirmamos a nota publicada. 
PARECER: Recurso Indeferido. 

 
Timbó, 01 de abril de 2019. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Coordenação do Concurso FURB  
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Anexo 1  

 

 


