PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL Nº 015/2012
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR SEGUNDA ETAPA
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria com referendo da Comissão
Coordenadora, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS impetrados pelos
candidatos solicitando revisão do resultado preliminar da 2ª etapa, nos termos do item
11.2 do Edital 001/2012 DE PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS, de caráter eliminatório
e de PROVAS DE TÍTULOS, de caráter classificatório, para provimento de 57 (cinquenta
e sete) vagas existentes no quadro da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, com
base nas Leis Complementares nºs 005/2002 e 006/2002, Lei Complementar 014/2012 e
Decreto nº 1274/2002, as que vagarem ou forem criadas durante o prazo de validade
deste concurso, em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal.
CARGO: PROFESSOR MaPA – Educação Infantil e Ensino Fundamental 1ª a 4ª SÉRIE
Nº Inscrição
001054

Nome do Candidato
VALÉRIA GOMES FURTADO

Pedido: Revisão da pontuação da Prova de Títulos.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Recurso conhecido e julgado.

Apreciando minuciosamente o mérito do

recurso impetrado, e análise da documentação enviada pela candidata em 11/04/2012,
verificou-se que a candidata apresentou em sua documentação o Anexo VI, Formulário de
Avaliação de Prova de Títulos, entrando em desacordo com o item 9.8 do Edital 001/2012,
onde cita: “O candidato deverá obrigatoriamente preencher e assinar o formulário
conforme o Anexo VI, no qual indicará o número de títulos apresentados. Juntamente com
o formulário deverá ser apresentada uma cópia xerográfica autenticada em Cartório
Judicial ou extrajudicial de cada título declarado”.
A candidata apresentou juntamente com o recurso uma cópia xerográfica autenticada em
Cartório Judicial de seu título, na data de 26/04/2012, sendo que este não foi aceito por ter
sido apresentado intempestivamente.
Portanto permanece inalterada sua pontuação.

Página 1 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARGO: MOTORISTA

Nº Inscrição
000245

Nome do Candidato
JÚLIO CÉZAR MEDEIROS LACERDA

PEDIDO: Solicita revisão de sua pontuação, pois acredita ter desempenhado todas as
tarefas sem cometer nenhum erro.
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O recurso apresentado pelo requerente é improcedente, uma vez que a
prova prática foi realizada em conformidade com o expresso no edital que prevê que o
candidato deverá realizar o teste de acordo com as determinações do examinador, o
candidato deverá realizar a condução de um veículo categoria “D”, de acordo com o cargo
pretendido, em vias públicas da cidade, visando evidenciar de forma profissional a postura
do condutor candidato, bem como o cumprimento das normas de trânsito brasileiras.
2 - Critério de Avaliação:
a) Percorrer percurso de aproximadamente 2,5 Km, efetuando as determinações do
examinador - 0,0 a 100 pontos, observado as seguintes faltas:
I. FALTA GRAVÍSSIMA – (CONSISTE EM FALTA ELIMINATÓRIA);
II. FALTA GRAVE – (MENOS 03 PONTOS POR FALTA);
III. FALTA MÉDIA – (MENOS 2,0 PONTOS POR FALTA), e
IV. FALTA LEVE – (MENOS 1,0 PONTOS POR FALTA)
Informamos que o candidato deve usar como base para seus questionamentos o Edital
001/2012 onde apresenta todos os tipos de falta e o que elas acarretam.
O candidato cometeu 01 (uma) FALTA GRAVE, “Não sinalizar com antecedência a
manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente”. Cada falta equivale a menos 03(três)
pontos, por isso o candidato obteve nota 97,00(noventa e sete).
Portanto permanece inalterada a pontuação atribuída ao candidato.
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Nº Inscrição
000931

Nome do Candidato
WESLEY MORENO DE ASSIS

PEDIDO: Solicita revisão de sua pontuação, pois acredita ter desempenhado todas as tarefas sem
cometer erros.
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O recurso apresentado pelo requerente é improcedente, uma vez que a prova
prática foi realizada em conformidade com o expresso no edital que prevê que o candidato deverá
realizar o teste de acordo com as determinações do examinador, realizar a demonstração prática
dos conhecimentos e habilidades da condução/operacionalização dos seguintes veículos e/ou
equipamentos: motoniveladora, trator agrícola, retro-escavadeira e pá-carregadeira.
2 - Critério de Avaliação – Por veículos e/ou equipamentos operado:
a) Verificação do Veículo/máquina antes de seu funcionamento: 25 pontos
b) Conhecimento sobre o funcionamento de veículo/máquina: 15 pontos
c) Desempenho na condução do veículo/máquina: 45 pontos
d) Desempenho no estacionamento de veículo/máquina: 15 pontos
Para que não possa restar qualquer dúvida quanto à pontuação atribuída ao desempenho do
candidato na execução de sua prova prática, segue abaixo pontuação obtida pelo candidato,
especificada por cada etapa:

1 - MOTONIVELADORA
Descrição da Atividade

Ponto
Máximo

Pontos atribuídos
pelo Examinador

25,00

20,00

15,00

5,00

45,00

20,50

Verificação do Veículo/máquina antes de seu funcionamento
(X) nível de óleo do motor – 7,50;
(X) nível de óleo do hidráulico – 7,50;
( ) pressão dos pneus – 5,00
(X) nível da água do radiador – 5,00
Conhecimento sobre o funcionamento de veículo/máquina
( ) conhecimento dos instrumentos – 10,00;
(X) conhecimento dos procedimentos de partida – 5,00.
Desempenho na condução do veículo/máquina
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(8,00) rapar um trecho – 0,00 a 15,00;
(5,00) fazer uma vala – 0,00 a 15,00;
(7,50) processo para rampagem – 0,00 a 15,00.
Desempenho no estacionamento de veículo/máquina
(X) modo correto de apoiar os instrumentos – 10,00;

15,00

15,00

(X) modo correto de desligar o motor – 5,00

SOMA-1

60,50

2 - TRATOR AGRÍCOLA
Descrição da Atividade
Verificação do Veículo/máquina antes de seu funcionamento
(X) nível de óleo do motor – 7,50;
( ) nível de óleo do hidráulico – 7,50;
( ) pressão dos pneus – 5,00
( ) nível da água do radiador – 5,00
Conhecimento sobre o funcionamento de veículo/máquina
(X) conhecimento dos instrumentos – 10,00;
( ) conhecimento das procedimentos de partida – 5,00.
Desempenho na condução do veículo/máquina
(4,00) engatar o arado/grade – 0,00 a 15,00;
(6,00) arrastar o arado/grade – 0,00 a 15,00;
(5,00) utilização da Lâmina frontal – 0,00 a 15,00.
Desempenho no estacionamento de veículo/máquina
(X) modo correto de apoiar os instrumentos – 10,00;
(X) modo correto de desligar o motor – 5,00

Ponto
Máximo

Pontos
atribuídos pelo
Examinador

25,00

7,50

15,00

10,00

45,00

15,00

15,00

15,00

SOMA–2

47,50

3 - RETROESCAVADEIRA
Descrição da Atividade
Verificação do Veículo/máquina antes de seu funcionamento
(X) nível de óleo do motor – 7,50;
( ) nível de óleo do hidráulico – 7,50;
( ) pressão dos pneus – 5,00
(X) nível da água do radiador – 5,00
Conhecimento sobre o funcionamento de veículo/máquina
(X) conhecimento dos instrumentos – 10,00;
(X) conhecimento dos procedimentos de partida – 5,00.

Ponto
Máximo

Pontos atribuídos
pelo Examinador

25,00

12,50

15,00

15,00
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Desempenho na condução do veículo/máquina
(5,00) manipulação da pá/balde dianteira – 0,00 a 20,00;
(6,00) abrir uma vala no solo – 0,00 a 25,00;
Desempenho no estacionamento de veículo/máquina
(X) modo correto de apoiar os instrumentos – 10,00;
( ) modo correto de desligar o motor – 5,00

45,00

11,00

15,00

10,00

SOMA-3

48,50

4 – PÁ CARREGADEIRA – DESCONSIDERADA PARA TODOS OS CANDIDATOS EM
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS MECÃNICOS OCORRIDOS NA MÁQUINA NO MOMENTO DA
REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA.

MÉDIA TOTAL DE PONTOS OBTIDOS = (60,5+47,50+48,50) / 3

52,16

Portanto permanece inalterada a pontuação atribuída ao candidato.
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Nº Inscrição
000416

Nome do Candidato
RAUL GERALDO MARIANO

PEDIDO: Solicita revisão de sua pontuação alegando sentir-se prejudicado por ter sido o último
candidato a realizar a prova.
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Após conferência do formulário de avaliação da prova prática do candidato
requerente, constatou-se que houve um equívoco no lançamento da pontuação, sendo o mesmo
retificado e para que não possa restar dúvida quanto à pontuação atribuída ao desempenho do
candidato na execução de sua prova prática, segue abaixo pontuação obtida pelo candidato,
especificada por cada etapa:

1 - MOTONIVELADORA

Descrição da Atividade

Ponto
Máximo

Pontos
atribuídos pelo
Examinador

25,00

15,00

Verificação do Veículo/máquina antes de seu funcionamento
(X) nível de óleo do motor – 7,50;
(X) nível de óleo do hidráulico – 7,50;
( ) pressão dos pneus – 5,00
( ) nível da água do radiador – 5,00
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Conhecimento sobre o funcionamento de veículo/máquina
( ) conhecimento dos instrumentos – 10,00;

15,00

5,00

45,00

17,50

15,00

15,00

(X) conhecimento dos procedimentos de partida – 5,00.
Desempenho na condução do veículo/máquina
(5,00) rapar um trecho – 0,00 a 15,00;
(5,00) fazer uma vala – 0,00 a 15,00;
(7,50) processo para rampagem – 0,00 a 15,00.
Desempenho no estacionamento de veículo/máquina
(X) modo correto de apoiar os instrumentos – 10,00;
(X) modo correto de desligar o motor – 5,00

SOMA-1

52,50

2 - TRATOR AGRÍCOLA

Descrição da Atividade
Verificação do Veículo/máquina antes de seu funcionamento
(X) nível de óleo do motor – 7,50;
(X) nível de óleo do hidráulico – 7,50;
( ) pressão dos pneus – 5,00
(X) nível da água do radiador – 5,00
Conhecimento sobre o funcionamento de veículo/máquina
( ) conhecimento dos instrumentos – 10,00;
(X) conhecimento das procedimentos de partida – 5,00.
Desempenho na condução do veículo/máquina
(4,00) engatar o arado/grade – 0,00 a 15,00;
(5,00) arrastar o arado/grade – 0,00 a 15,00;
(5,00) utilização da Lâmina frontal – 0,00 a 15,00.
Desempenho no estacionamento de veículo/máquina
(X) modo correto de apoiar os instrumentos – 10,00;
(X) modo correto de desligar o motor – 5,00

Ponto
Máximo

Pontos
atribuídos pelo
Examinador

25,00

20,00

15,00

5,00

45,00

14,00

15,00

15,00

SOMA–2

54,00

3 - RETROESCAVADEIRA
Descrição da Atividade
Verificação do Veículo/máquina antes de seu funcionamento
(X) nível de óleo do motor – 7,50;

Ponto
Máximo

Pontos atribuídos
pelo Examinador

25,00

20,00
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(X) nível de óleo do hidráulico – 7,50;
( ) pressão dos pneus – 5,00
(X) nível da água do radiador – 5,00
Conhecimento sobre o funcionamento de veículo/máquina
( ) conhecimento dos instrumentos – 10,00;
(X) conhecimento dos procedimentos de partida – 5,00.
Desempenho na condução do veículo/máquina
(5,00) manipulação da pá/balde dianteira – 0,00 a 20,00;
(3,00) abrir uma vala no solo – 0,00 a 25,00;
Desempenho no estacionamento de veículo/máquina
(X) modo correto de apoiar os instrumentos – 10,00;
(X) modo correto de desligar o motor – 5,00

15,00

5,00

45,00

8,00

15,00

15,00

SOMA-3

48,00

4 – PÁ CARREGADEIRA – DESCONSIDERADA PARA TODOS OS CANDIDATOS EM
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS MECÃNICOS OCORRIDOS NA MÁQUINA NO MOMENTO DA
REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA.

MÉDIA TOTAL DE PONTOS OBTIDOS = (52,50+54,00+48,00) / 3

51,50

Portanto será alterada de 49,83 (quarenta e nove e oitenta e três) pontos para 51,50
(cinquenta e um e cinquenta) pontos a nota atribuída ao candidato.

Dores do Rio Preto-ES, 07 de maio de 2012.

CLÁUDIA MARTINS BASTOS
Prefeita Municipal

GILVÂNIA PERIARD MENIN
Presidente da Comissão de Concurso

ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
Administrador - CRA – ES nº 7228
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