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CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 
 

O Presidente da Comissão do Concurso Público nº 01/2014 devidamente autorizado pelo Prefeito 
Municipal de Caculé, reportando-se ao Concurso Público de que trata o Edital 001/2014, de 29 de 
Dezembro de 2014, reconvoca, o candidato habilitado nas provas objetivas, realizadas em 
08/02/2015, do Concurso Público para provimento de cargo de Operador de Máquina, para prestar 
a Prova Prática, sob a responsabilidade da Planejar Consultoria, em cumprimento a medida liminar, 
deferida no Mandado de Segurança n.º 0000484-70.2015.805.0035, de acordo com as seguintes 
informações: 
 
I - CONVOCAÇÃO 
 
1. Convocar o candidato Tiago Freire De Brito, inscrição n.º 1351, portador do RG nº 
12672872 09, nascido: 10/03/1985. 
 
2. A Prova Prática de Operador de Máquina será aplicada no dia 26/9/2015, às 10h00, Cine 
teatro Jorge Dórea, Praça Sagrado Coração de Jesus (Igreja Matriz) – Centro – Caculé - Ba. 
 
3. O candidato deverá comparecer ao local determinado com 30 (trinta) minutos de antecedência 
em relação ao horário da prova. 
 
4. Ao candidato só será permitida a realização das provas na data, horário e local preestabelecido. 
 
5. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar qualquer 
desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. O não 
comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 
resultará na sua eliminação do Concurso Público. 
 

* DAS PROVAS PRÁTICAS * 
 

A prova prática a ser aplicada ao candidato ao cargo de OPERADOR DE MÁQUINA obedecerá aos 
critérios de avaliação previstos na planilha abaixo descriminada, sendo que o teste prático será aplicado 
por um examinador, que o avaliará como aprovado ou reprovado de acordo com as normas e 
procedimentos adotados no teste prático, em especial quanto a execução ou auxilio na execução de 
tarefas e trabalhos relacionados com as atividades-meio e atividades-fim do órgão de lotação, em 
especial quanto a identificação geral das máquinas; funcionamento, condução, operação e segurança, 
respeitando as normas técnicas e regulamentos do serviço, o qual permitirá a atribuição de uma nota 
final de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, obedecendo o seguinte teste prático: Tarefa: Verificação do 
equipamento (pneus, água, óleo, bateria), Habilidades ao operar o veículo, Segurança, Produtividade e 
Técnica/Aptidão/Eficiência, em máquina especialmente disponibilizada para este fim, acompanhados 
do Examinador, com duração de no máximo 30 minutos. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 
I – Identificação Geral das máquinas - Verificação do equipamento (pneus, água, óleo, bateria).  
Ótimo -  20 pontos  
Bom -  15 pontos 
Regular -  10 pontos  
Ruim -  5 pontos  
Péssimo -  0 ponto  
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II – Habilidades ao operar o veículo - Funcionamento.  
Ótimo -  20 pontos  
Bom -  15 pontos 
Regular -  10 pontos  
Ruim -  5 pontos  
Péssimo -  0 ponto  
 
III – Segurança.  
Ótimo -  20 pontos  
Bom -  15 pontos 
Regular -  10 pontos  
Ruim -  5 pontos  
Péssimo -  0 ponto  
 
IV – Produtividade - Condução.  
Ótimo -  20 pontos  
Bom -  15 pontos 
Regular -  10 pontos  
Ruim -  5 pontos  
Péssimo -  0 ponto  
 
V – Técnica/Aptidão/Eficiência - Operação.  
Ótimo -  20 pontos  
Bom -  15 pontos 
Regular -  10 pontos  
Ruim -  5 pontos  
Péssimo -  0 ponto  
 
DESCRIÇÃO: 
Será avaliada a identificação geral, a verificação da manutenção, o funcionamento, a condução, operação 
e segurança do trator. 
A prova consistirá em duas etapas: 
a) 1ª etapa – identificação geral e manutenção do trator; 
b) 2ª etapa – funcionamento, condução, operação e segurança. 
 
PONTUAÇÃO: 
Todo candidato iniciará a prova com 100 pontos e, a cada falta cometida, será deduzido o equivalente a 
esta. 
O candidato será avaliado em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante a realização da 
prova. 
O critério de faltas: 
a) Falta Gravíssima – uma falta gravíssima eliminará o candidato imediatamente, que será considerado 
“Não habilitado” no respectivo Concurso; 
b) Faltas Graves – uma falta equivale a 30 pontos; 
c) Faltas Médias – uma falta equivale a 20 pontos; 
d) Faltas Leves – uma falta equivale a 10 pontos. 
Será considerado “Habilitado” o candidato que permanecer com, no mínimo, 60 pontos. 
 
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente relatório, que será afixado no lugar público de costume 
de publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Caculé. 
 
 

Caculé, 18 de Setembro de 2015. 


