
 

ANEXO V- PROVA PRÁTICA 

Nome do Candidato:  __________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________ 
N° de Inscrição: _________________________   __________________ 

Equipamento:__________________________________________________________ 

 

 

1. A Prova Prática para os cargos de Operadores de Retroescavadeira, Motoniveladora 

e Pá carregadeira consistirá em ligar o equipamento, dirigir até local determinado e executar 

tarefa própria do equipamento/máquina. 

 
 

2. Caso o candidato ultrapasse o tempo máximo destinado para a realização do teste 

será desclassificado. 

 

3. Os candidatos serão avaliados, conforme item 6.11.1.2 do Edital, dos quais valerão 

2 (dois) pontos por quesito a ser avaliado pelo avaliador até o limite máximo de 10 (dez) 

pontos. 

 

4. A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas 

individualmente pelo candidato, previamente elaboradas pela Comissão Examinadora, com 

a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo 

máximo de 30 (trinta) minutos para a execução da prova. 

 

5. Os candidatos serão submetidos à prova prática na ordem do número da sua 

inscrição. 

 

6.  Para a prova prática será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), e será avaliado de 

acordo com as normas, sendo que o candidato que não obtiver nota igual ou superior a 5 

(cinco) na prova prática estará desclassificado do certame. 

 

7. Durante a realização da prova prática é proibido fumar, usar equipamento de som, 

ingerir medicamento ou qualquer tipo de alimento, exceto água. 



 

 

8. Antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará um teste, in loco, dos 

conhecimentos e do domínio prático operacional do candidato, relativamente ao veículo, 

máquina/equipamento que irá realizar a prova. Caso o candidato demonstre conhecimento 

insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será 

impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado 

do Processo Seletivo. 

 

 
9. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá 

executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e 

aproveitamento do veículo/máquina/equipamento utilizado. 

 
10. Fatores a serem avaliados: 

 

I. Verificação do equipamento/máquina/veículo (pneus, água, óleo, bateria); 

 
II. Habilidades ao operar o equipamento/máquina/veículo; 

 
III. Aproveitamento do Equipamento/máquina/veículo; 

 
IV. Produtividade; 

 
V. Técnica/Aptidão/Eficiência. 

 

 
 

11. Os candidatos serão avaliados no exame de direção/operação veicular/máquina em 

função da pontuação negativa por faltas, erros, ou procedimentos inadequados, cometidos 

durante todas as etapas do exame, sendo que a pontuação terá a escala negativa, atribuindo-

se a seguinte pontuação: 

 
I. uma falta eliminatória: reprovação 

II. uma falta grave : 02 (dois) pontos negativos 

III. uma falta média : 01 (um) ponto negativo 

IV. uma falta leve: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto negativo 

 



 

 

12. A nota final da prova prática será obtida pela média aritmética das notas atribuídas 

ao candidato, (pontuadas pela aplicação dos quesitos descritos no item anterior, subtraídas 

as notas com escala negativa pelas faltas, erros ou procedimentos inadequados cometidos). 

 

 

De acordo:   

 

  
Assinatura do Candidato 

 

 


