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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAD0 N°. 94/2022 -ABERTURA E INSTRUC6ES GERAIS.

EDITAL   DE   PROCESSO   SELETIVO   SIMPLIFICADO   PARA

CONTRATACAO roR pRAzO DETERMiNADO.

LUIZ  RENATO  MILESKI  GONCZOROSKI,  Prefeito  Municipal  de  Mariana  Pimentel,  no  uso  de  suas  atribui¢6es
legais,  visando  a   contratagao  de   pessoal,   por  prazo  determinado,   amparado  em   excepcional   interesse   pdblico
devidamente  reconhecido,  com  fulcro  no  art.  37,  lx,  da  Constituic5o  da  Rept]blica,  e  arts.  n°.  246  a  n°.  250  da  Lei
Municipal  n°.  544/2008,  torna  ptlblica  a  realizacao de  Processo Seletivo Simplificado,  que  sera  regido  pelas  normas
estabelecidas neste Edital e no Decreto n°.1.090/2017 e suas alterac6es posteriores.

1. Disrosic6Es pRELIMINAREs

1.1  0  Processo  Seletivo  Simplificado  sera  executado  por  interm6dio  de  Comissao  Permanente  para  realizag5o  de
Processo Seletivo Simplificado, designada atrav6s da Portaria n°. 570, de 29 de dezembro de 2021.

1.2 As reuni6es e delibera¢6es da Comiss5o ser5o objeto de registros em atas.

1.3  Durante  toda  a   realizac5o  do  Processo  Seletivo  Simp!ificado  serao  prestigiados,  sem  prejufzo  de  outros,  os

principios estabelecidos no art. 37, "caput", da Constitui¢5o da Repdblica.

1.4 0 edital de abertura do  Processo Seletivo Simplificado sera  publicado na sua  integra  no site oficial do Municfpio,
www.marianaDimentel.rs.gov.b[ e  na  pagina  do facebook  Prefeitura  Municipal  de  Mariana  Pimentel  e  no  painel  de

publicac6es oficiais desta entidade.

1.5 0s demais atos e decis6es inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado ser5o publicados no site oficial do
Municipio,  endere¢o  eletr6nico:    www.mar/.crnopi.menfe/.rs.gov.br,  na  pagina  do  facebook  Prefeitura  Municipal  de
Mariana Pimentel e no painel de publica¢6es oficiais desta entidade.

1.6  0s  prazos  definidos  neste  Edital  observarao  o  disposto  no  art.  252  da  Lei  Municipal  n°.  544/2008,  seguindo  o
cronograma abaixo:

Descri¢ao Data

Abertura das lnscri¢5esEncerramentodaslnscri96es ae,N6nff2:2.
2f]|06|2fn:2.

Publicacao preliminar dos lnscritos 2:2.|06|2!fn:1

Recurso da nao homologa¢5o das inscri¢6es 2:3/o6|2!m:2

Manifestac5o da Comissao na reconsidera€ao 2AN6Mfn:2.
Julgamento do Recurso pelo Prefeito 2:]|CJ6|2!OL2

Publica¢5o da  rela¢5o final de inscritos 2:8N6|2!m:2.

Analise dos curri'culos 2:9|06|2JfJ2:2.

Aplicacao da Prova praticaContagemdapontuacaonas provas praticasPublicacaodoresultadopreliminar ci2|rfnnflr2:2
04lcJiln!m:2-
T2|CJil|2fJ2:2

Recurso T3/OrnfIT2
Manifesta¢ao da Comiss5o na reconsidera¢5bJulgamentodoRecursopeloPrefeito'Aplica¢aodocriteriodedesempatePublica¢aodaclassificac5ofinaldosaprovados •4icfin!m:2

I,                     T5icfii n!f l2:2.

T9|CJil|2!fJI2
2!f\/uii|2!m:2
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1.7  0  Processo  Seletivo  Simplificado,  de  carater eliminat6rio  e  classificat6rio,  consistira  na  analise  de  curriculo  e  na
aplicacao de  prova  pratica  elaborada  pela  Comiss5o, coiiforme crit6rios definidos  neste  Edital,  a qual  podera  contar
com a colaboracao de servidor especializado ou de terceiros designados ou contratados para este fim.

1.8  A  contratacao  sera  pelo  prazo  determinado  na  Lei  Municipal  n°.  544/2008,  e  se  reger5  pelo  Regime  Juri'dico
Estatutario.

2. ESPECIFICA¢6ES DA FUNCAO TEMPORARIA

2.10 Processo Seletivo Simplificado destina-se a contratacao emergencial e temporaria para desempenhar funcao do

quadro geral  dos servidores da  Prefeitura  Municipal, junto as Secretarias  Municipais de Agricultura,  lnfraestrutura  e
Obras, Educa¢5o e Cultura e Sadde, conforme relacionado abaixo:

Grupo/Func5o Vaga(s) Escolaridade e Pre-requisitos
Car8aHoraria

Vencimento

Motorista 01+CR

NI'vel de 49 s6rie completa do ensino fundamental de

40h R$ 1.524,60
08 (oito) anos ou 5° ano completo do ensino

fundamental de 09 (nove) anos; Habilitac5o categoria
"D" e preenchimento dos requisitos constantes do art.

145, do C6digo de Transito Brasileiro

Operador de
01+CR

49 ano do ensirro.fundamental completo e Habilita¢5o 40h R$1.524,60
M6quinas categoria `'C" ou superior

Observac6es:* CR = Cadastro Reserva.

2.1.1  Lei  especi'fica  estabelecer5  os  casos  de  contratacao  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporaria de excepcional interesse pdblico. Os candidatos classificados que nao forem imediatamente convocados

para as vagas indicadas neste Edital integrar5o o cadastro reserva e serao contratados quando for identificada a
necessidade e excepcionalidade de cada caso.

2.1.2 As atribuic6es concernentes a func5o teiTiporaria de que trata este Processo Seletivo Simplificado correspondem
ao constante no Anexo I.

2.2 AI€m do vencimento o contratado fat.5 jus as seguintes vantagens funcionais: horas extras na eventual extrapolacao
da  carga  horaria  di5ria  e semanal,  desde que  previamente convocado  peio superior  hierarquico;  adicional  noturno;
insalubridade; gratificac5o natalina  proporci6nal ao periodo trabalhado; ferias proporcionais acrescidas de urn ter¢o,
indenizadas  ao  final  do  contrato;   inscric5o  no  Regime  Geral  de  Previdencia  e  vale  alimenta¢ao,  conforme  Leis
Municipais vigentes.

2.3 Sobre o valor total da remu'nera¢ao incidirao os descontos fiscais e previdenciarios.

2.4 0s deveres e proibi¢6es aplicadas ao contratado correspondem aqueles estabelecidos para os demais servidores
estatutarios  pelos  arts.  n°.  143  a  n°.  145  do  Regime  Juri'dico,  sendo  a  apurac5o  processada  na  forma  do  Regime
Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber:

3. INSCRIC6ES

3.1 Antes de efetuar a inscric5o e de extr6ma importancia a leitura, na integra, deste Edital de Abertura para conhecer
as normas reguladoras desse Processo Seletivo Simp!ificado.
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3.1.1 i permitido que o candidato se inscreva somente para uma funcao.

3.1.2  As  inscric6es  poder5o  ser  presenciais,  recebidas  pelos  membros  da  Comissao  designada,  junto  a  Prefeitura
Municipal, sito a Rua  Doutor Montauri,  n°.  10,   Centro -Mariana  Pimentel/RS,  no perfodo de 08 de junho de 2022 a
Z0 de junho de 2022, no horario compreendido entre as O8h30min ds 11h30min e das 14h ds 17h, ou via e-moi./,  no
correio eletr6nico ;wicoes@marrionop;mente/.rs.gov.br, das das Oohoomin do dia 08 de junho de 2022 ate as 17h
do  dia  20  de junho  de  2022.  Todas  as  dtlvidas  referentes  ao  certame  poderao  ser sanadas  atrav6s  dos  telefones

(51)34956123,         (51)34956124,         (51)34956125        e         (51)        34956126        e         por        meio        do        e-mail
inscricoes@marianapimentel.rs.gov.br.

3.1.3   0s   candidatos   dever5o  acessar  o   endereco   eletr6nico   httos.r//tA/«/«/.morionopjmen[e/.rs.aov.br  e   seguir
rigorosamente todas as instrucdes ali  contidas.  Nesse endereco,  os  can-didatos encontrar5o o  Edital de Abertura  do
Processo Seletivo e seus anexos pa fa realizar a iuscricao e demais editais de publicacao do resultado do certame.

3.1.4 A ficha  de  inscric5o  e o  curriculo  deverao  ser  preenchidos  na  `ntegra  e  com  toda  atenc5o,  de  modo  que  nele
constem informac6es exatas e veridicas, sob pena de cancelamento da inscric5o.

3.1.5 E de inteira responsabilidade do candidato a confirmac5o da sua inscricao.

3.1.6 A Comissao de  Processo Seletivo se exime de qua!quer responsabilidade sobre as inscri¢6es n5o recebidas  por
motivo  de falha t6cnica  de  computadores,  falhas  de -comunica€5o,  bern como outros fatores  de  ordem tecnica  que
impossibilitem a transferencia de dados.

3.1.7 0 deferimento da inscri¢5o nao exime o candidato que venha a ser aprovado no PSS da obrigacao de apresentar,
no momento da contratac5o, os comprovantes definitivos da formagao exigida, sem a qual perdera irrevogavelmente
e automaticamente o direito de ser contratado.

3.1.8 0 valor da inscricao sera de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e a guia para o pagamento da taxa tera vencimento
em 21 de iunho de 2022,  pagavel em qualquer ban€o ate esta data, conforme Decreto  Municipal n°.  1.625, de 05 de

janeiro de 2022. Em caso de o candideto nao realizar o pagamento a sua inscricao sera NAO HOMOLOGADA.

3.1.9  0  boleto  para  efetuar o  pagamento  da .inscricao  sera  encaminhado  via  e-mail  ao  candidato  no  momento  do
recebimento  da  referida  inscricao  e  o  comprovante  de  pagamento  tera  de  ser  enviado  a  comissao  via  e-mail  ou
entregue a comissao presencialmente, na Sede da Prefeitura Municipal, ate o dia de encerramento das inscric6es, sob

pena de n5o homologac5o da inscricao.

3.1.10 Nao ser5o aceitas inscri¢des fora de prazo.

3.1.110s documentos enviados jilntamente com a inscric5o 6 de responsabilidade exclusiva do candidato e nao ser5o
aceitos a inclus5o de documentos ap6s o encerramento das inscric6es.

3.1.12 Nao sera aceita a solicitagao de inscricao. que nao atende ao estabelecido neste Edital.

3.1.13 A inscricao do candidato implicara o conhecimento pr6vio e a tacita aceitacao das presentes instrug6es e normas
estabelecidas neste Edital.

3.1.14  A  inscric5o  sera  anulada  caso  se  observe  falsidade   nas  declara¢6es  ou   irregularidades   nos  documentos
apresentados.
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3.1.15 Ao digitalizar os documentos para envio, estes devem ficar legiveis para aprecia¢ao.

3.1.16 Todos os documentos pertinentes a inscrig5o do candidato deverao ser entregues em uma tlnica remessa, tanto
via e-mail tlnico, quanto no ato da inscrigao presencial.

4. CONDIC6ES PARA A INSCRICAO

4.1 i requisito para inscrigao a comprovacao de experiencia profissional de no minimo 02ldoisl anos e 06lseislmeses,

que  devera  ser  comprovada  mediante  o  envio  de  c6pia  da  carteira  de  trabalho  ou  declarac5o/certidao/atestado
emitida  pelo empregador,  no caso de empregador ser 6rg5o  Pdblico, juntamente com  a ficha  de inscrigao e com  os
demais  documentos  exigidos  conforme  item  4.2.2.  Considerado  a  exigencia  de  02(dois)  anos  e  06(seis)meses  de
experiencia  profissional  para  inscricao,  este tempo  nao sera  contabilizado  para  pontuacao,  apenas  os  per`odos que
excederem este periodo.

4.1.1 Caso  na  comprovacao do tempo de experiencia  nao constar o  periodo de infcio e termino  no formato de data
DD/MM/AAAA, sera considerado como infcjo do vinculo a data inicial do mes subsequente e como termino a data final
do mes anterior declarado.

4.2 Para as inscric6es presenciais, o candidato dever5 comparecer pessoalmente ao enderego e nos horarios e prazos
indicados  no item  3.1.2,  ou  por interm6dio de procurad6r niunido de instrumento pdblico ou  particular de  mandato

(com  poderes especiais para  realizar a sua inscrig5o no  Frocesso Seletivo Simplificado),  apresentando, em ambos os
casos, os seguintes documentos:

4.2.1 Ficha de inscricao disponibilizada no ato pela Comissao, conforme modelo constante no Anexo 11 deste Edital,
devidamente preenchida e assinada.

4.2.2 C6pia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cedulas de identidades
expedidas  pelas  Secretarias  de  Seguranca  Ptib!iGa,  pelas  Forces  Armadas,  pela  Polfcia  Militar,  pelo  Ministerio  das
Relac6es Exteriores; C6dulas de ldentidade fomecidas por 6rgaos ou Conselhos de Classe que, por force de Lei Federal,
valem como documento de i,dentidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista;
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdencia Social, bern como Carteira Nacional de Habilita€5o (com fotografia, na
forma da Lei n9 9.503/97, artigo 15).

4.2.3  Curr`culo  preenchido  pelo  candidato  de  acordo  com  a  modelo  apresentado  no  Anexo  Ill  do  presente  edital,

juntamente com os titulos, entregues em 01 (urn) envelope pardo tipo offcio, devidamente identificado com o nome e
a  funcao  pretendida.  Todos  os titulos  declarados  no Curriculo  dever5o  ser apresentados  no  envelope  em  01  (uma)
fotoc6pia autenticada, que n5o sera devolvida.

4.2.4 0s documentos e os titulos poder5o ser autenticados no ate da inscric5o pelos membros da Comissao, desde que
o candidato apresente para confer6ncia .os originais juntamente com a c6pia,

4.3 Para as inscri¢6es via e-rna/./, o candidato dever6 encaminhar em meio digital, para o correio eletr6nico e no prazo
indicado no item 3.1.2, os seguintes documentps:

4.3.1   Ficha  de  inscri¢5o  disponibilizada   no  Site  oficial  do   Municfpio  (wi^rw.mar/`cJnoo/.menfe/.rs.crov.br/,  conforme

modelo constante no Anexo ll dest; Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, a qual sera numerada,
assinada  pelo  servidor  responsavel  pelo  recebimento  da  inscri€ao  e  encaminhada  novamente  ao  candidato  como
comprova¢5o de sua inscrig5o no presente Processo Seletivo Simplificado.

4.3.2  Documento  de  identidade  oficial  com  toto,  quais  sejam:  carteiras  ou  cedulas  de  identidades  expedidas  pelas
.

Prefeitura Municipal cia Mariana Pimeiitel/RS -Rua Dr. Montauri, n°. 10 -Centro -CEP 92900-000
Telefone: (51) 3495 6125/6127



MUNIcipIO DE MARIANA PIMENTEL

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo

Secretarias de Seguranca  Pllblica,  pelas  Forcas Armadas,  pela  Poli'cia  wiilitar,  pelo  Ministerio das  Relac6es  Exteriores;
C6dulas  de  ldentidade  fornecidas  por  6rgaos  ou  Conselhos  de  Classe  que,  por  forca  de  Lei  Federal,  valem  como
documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte;
Carteira de Trab`alho e Previdencia S6cial, bern como Carteira Nacional de H'abilitacao (com fotografia, na forma da  Lei
n°. 9.5o3/97, artigb 15):

4.3.3 0 candidato devera obrigato,riamente encaminhar em meio digital os titulos, frente e verso, juntamente com o
Curriculo  preenchido e assi'nado,  de acordo com  o  modelo apresentado  no Anexo  Ill  do  presente edital. Todos os
Titulos declarados no Curri'culo deverao ser encaminhados para analise da Comissao e contagem da pontua¢ao.

4.3.4 0s documentos  encaminhados  em  meio digital  deverao ser apresentados em  original  quando  o candidato for
convocado para a contratac50, com vistas a verificar a veracidade das informac6es prestadas no ato da inscric5o.

5. HOMOLOGA¢AO DAS INSCRI¢6ES

5.1  Encerrado  o  prazo  fixado  pelo  item  3.1.2,  a  Comissao  publicara,  no  painel  de  publica¢6es  oficiais  da  Prefeitura
Municipal e em  meio eletr6nico,  no prazo de.urn dia, edital contendo a  rela¢5o nominal dos candidatos que tiveram
suas inscri¢6es homologadas.

5.2  0s  candidatos  que  n5o  tiveram  as  suas  inscri¢@e§`;t`ohiologadas  poderao  interpor  recurso  escrito  perante  a
Comissao,  por meio de  protocolo geral,  no prazo de  urhtdl'a,  mediante a apresentacao das  raz6es que ampararem  a
sua irresigna€ao,

5.2.1 No prazo de urn dia, a Comissao, apreciando o recurso,. podera reconsiderar sua decisao, hip6tese na qual o nome
do candidato passara a constar no rol de inscric6es homologadas.

5.2.3 Sendo mantida a decis5o da Comiss5o, o .recurso sera encaminhado ao Prefeito Municipal  para julgamento,  no

prazo de urn dia, cuja decis5o dever5 ser motivada.

5.Z.4 A lista final de inscri¢5es homologadas sera publicada na forma do item 5.1, no prazo de urn dia, ap6s a decisao
dos recursos.

6. EASE 1: DAANALISE DOSCURRfcuLOS       .

6.10 curriculo profissional devera ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo Ill do presente Edital.

6.2 A analise dos curriculos sera de carat.er cl.assificat6rio e os c.rit6rios de avalia¢5o totalizarao o maximo de 100 (cem)

pontos, equivalendo a 50% d.ar pontuac5o total do candidato.

6.3 A escolaridade exigida e cu.rsQs vigentes, conforms art.  145, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, (CTB), para
o desempenho da funcao nao sera :opje.to de avaliaeao.

6.4  Somente  serao  considerados  os  tl'tulos  expedidos  por  pessoas  juri'dicas,  de  direito  pt]blico  ou   privado,  que
atenderem os criterios definidos neste Edital.

6.5 Nenhum titulo recebera dupla valorac5o'.

6.6 A classificacao dos candidatos sera efetuada atrav6s da pontuac5o dos titulos apresentados, em uma escala de 0

(zero) a 100 (cem) pontos, conforme os seguintes crit6rios:
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ESPECIFICACAO Pontuacao Unitaria Pontuacao Maxima

Experiencia profissional comprQvada na funcao pretendida, sendo que cada
10 70

2 (dois) anos comprovado r6cebera valoracao de 10(dez) pontos.

Cursos especializados, todos com data posterior a 01/01/2018, na funcao
05 30

pretendida, com dura¢5o ml'nima de 40 horas.

7 EASE 2: DOS PROCEDIMENTOS PARA AS PROVAS PR^TICAS

7.1 A  prova  pratica,  de  carater eliminat6rio  e  classificat6rio,  sera  realizada  no  dias  02  de julho de  2022,  as  8h.  Os
candidatos deverao apresentar-se na Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Obras, sito a Estrada Geral s/n9. Caso as

provas (na totalidade ou  parcialmente)  n5o sejam  possi'veis de serem  realizadas ou encerradas em sua totalidade no
dia previsto, os candidatos serao chamados, em data oportuna, mediante edital de chamamento.

7.1.1 A prova  pfatica tern por objetivo mensurar a aptidao, destreza e desempenho do candidato no trabalho que ira
executar, considerando normas t6cnicas, aproveitamento do equipamento e economicidade de material, conhecimento
e aplica¢5o das normas basicas de transito e seguranca..

7.1.2 A prova  devefa ser realizada completamente,  raz5o. p`ela aual a  nao execu¢ao de uma ou  mais etapas da  prova
implicafa  na eliminac5o do candidato.                       +`:

7.1.3 0 candidato convocado, ja identificado, aguardari sua vez para a realizacao da prova pfatica em local  reservado
\

para  este fim,  sendo  permitido  acesso  aos  locais  d6  prova  sbme`nte  para  os  candidatos  que  foram  efetuar a  prova,
ficando expressamente proibido o ingresso de familiares, pessoas estranhas e/ou curiosos.

7.1.4 Ao concluir a prova, o candidato devera retirar-se, imediatame'nte, do loc;I de aplica¢5o, sem comunicar-se com
os demais candidatos.

7.1.5  A  prova  deve  ser  realizada  uma  jinica  vez,\nao  havendo  repeticao  e/ou  segunda  chamada  para  execu¢ao  dos
testes, exceto nos casos em que a Comissao concluir pela ocorrencia de fatores de ordem tecnica, n5o provocados pelo
candidato, que tenham prejudicado o desempenho.

7.1.6  A   prova   pfatica   constitui-se   na   execu€ao   de  tare fas   a   serem   realizadas   individualmente   pelo   candidato,

previamente elaboradas, com a avalja€5o atrav6s de planilhas.

7.1.7  0  candidato  que  n5o  comparecer  .a  prova  pratica.,  no  h.orario  determinado,  independente  da  motiva¢5o  da
ausencia  ou  n5o  puder  realiz5-la  por  nao  porta.r  os  documentos  necess5rios,  sera  eliminado  do  Processo  Seletivo
Simplificado, com resultado de reprovado.

7.1.8 0  candidato  que  chegar atrasado  ou  se  retirar antes  do te.rmino  da  prova  pratica  sera  eliminado  do  Processo
Seletivo Simplificado, com resultado de repi.ovado..

7.1.9 0s  candidatos devem  comparecer.ao, lo.ca!  no  horario  e  data  informados .no  item  7.1,  munidos de  documento
expedido por 6rg5o ptlblico com foto, com validade no territ6rio. nacional.

7.1.10 0s candidatos para a fun¢ao de Moto.rista d.evem possuir Carteira Nacional de Habilita€5o categoria ``D", dentro
do  prazo  de  validade,  e  para  a  funcao  de  Operador de  Maquinas,  devem  possuir  Carteira  Nacional  de  Habilita¢ao
categoria "C", ou superior, dentro do prazo de validade, cQnforme requisitos das func6es.
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7.1.11 Todos os candidatos dever5o apresentar-se com camiseta ou camisa, cal€a ou bermuda e calcado fechado para
executar as provas praticas.

7.1.12 No caso de comprovada necessidade poder5 haver altera¢5o do vel'culo, a crit6rio da Comissao. Caso aconte¢a
algum  imprevisto a Comissao do  Processo Seletivo Simplificado podera transferir, adiar ou  prorrogar a  prova  pratica

para os outros dias, por necessidade comprovada e registrada em Ata.

7.1.13 0s candidatos relaci'onad-os bara realizarem a prova pfatica dev6r56 estar no local de realizacao com, no minimo,
30 (trinta) minutos de antecedencia ao hofario previsto para a inicio das atividades, conforme item 7.1 deste Edital.

7.1.14 A prova sera feita no perimetro central e as manobras serao avaliadas por dois exa,minadores.

7.2 PROVA PRATICA FUNCAO MOTORISTA

7.2.1  A  prova   pratica   para  a  funcao  de  Motorista  consistira   em   conduzir  veiculo   pesado,   conforme   percurso
determinado e estacionamento em ba!izas., equiva`Iendo a 50% da pontuacao total do candidato.

7.2.2 TESTE  DA BALIZA:  0 teste da  baliza sera  realizado  no  local  determinado  no  item  7.1  deste  Edital,  nos vel'culos

:aamei,na::odcaa::Tz:as:.T:c:oo:i:#cs;,d::nc:,r:s::ot::;Cog:s::c`ac,:nd.ea:r.a:s;taortY.i.g::tpe;:i::i:?gTi::i.meoepnacr:.:ar-::'icz::5:
sinaliza¢5o do candidato que concluiu a devida et?pa da prova.'

7.2.3  TESTE  DE  PERCURSO  DE  RUA:  dirigir  Jeicjld.Cacamba  e  Micro  6nibus,  em  circuito  de  rua,  nas  ruas  onde  as
velocidades maximas permitidas sao de acordo corri a legisla¢ao de transito. Parada e saida em aclive.

7.2.4 0 candidato inici:fa  a  prova `tom  160 (cem.)  p'ohtbs e o valor dos  pontos de cada falta  cometida sera  deduzido
deste total.

7.2.5 Sera  ELIMINADO o candidato que n5o'atingir a  pontuagao mini,rna de 50 pontos.

7.3 Classificacao das Faltas

7.3.1 Faltas Gravissimas (55 pontos)
a)     Desobedecer a sinalizacao de parada obrigat6ria;
b)     Avan¢ar sobre o meio-fio;
c)      N5o colocar o veiculo na area balizada no tempo estabelecido e em, no m5ximo, 3 tentativas;
d)     Esbarrar ou passar sobre elementos balizadores;
e)     Transitar na contramao de dire¢5o;
f)       Avan¢araviapreferencial;                      r.,   `

g)     Provocar  acidente  durante  a`real.izagao  da  prova,  n5o  observando  a  seguran¢a  do  motorista,  das  pessoas
pr6ximas  ao  local,  da  m5quina e  de  bens  pr6ximos (sejain  ptiblicos ou  particulares),  no  ini'cio ou  durante a
opera¢5o;

h)     Exceder a velocidade`regulamentada pe[a via;`
i)      Promover manobra n5o autorizada, como meiode demonstrac5o desnecessaria de habilidade;

j)      Cometer qualquer outra infra¢ao de natureza gravl'ssima.

7.3.2 Faltas Graves ,(35 pantos) ,-..
a)      Desobedecer a sinalizacao da via;
b)     Nao observar as regras de ultrapassagem ou de mudan¢a de direc5o;
c)      N5o dar preferencja de passagem ao pec!es.tre;
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d)     Manter a porta do veiculo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele;
e)     N5o sinalizar com antecedencia a manobra pretendida ou sinaliza-Ia incorretamente;
f)      N5o usardevidamenteocintodeseguranca;

g)     Perder o controle de dire¢ao do veiculo em movimento;
h)     Cometer qualquer outra infracao de natureza grave.

7.3.3 Faltas M6dias (25 pontos)
a)     Executar o percurso da prova, no todo ou em parte dele, sem estar o freio de mao inteiramente livre;
b)     Trafegar em velocidade inadQquada para as condi€6es adversas do local, da circula¢ao, do vei'culo e do clima;
c)      lnterromper o funcionamento do motor, sem justa razao ap6s o inl'cio da prova;
d)     Fazer convers5o incorretamente;
e)     Usar buzina sem-necessidade ou em local proibido;
f)       Desengrenar o vei`cuLo'nos declives;

g)     Colocar o veiculo em movimento s?in observar as cautelas necess5rias;
h)     Usar o pedal da embreagem antesde ijsar o pedal do freio nas frenagens;
i)       Entrar nas curvas com a engrenagem de tra€ao do veicuio em ponto neutro;

j)       Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso;
k)     Cometer qualquer outra infracao de natureza iT\€dia.

I,             I       ..

\,

7.3.4 Faltas Leves (05 pontos)
a)     Provocar movimentos irregi'lares no veicu]o, se`.in motivo justificado;
b)     Ajustar incorretamente o banco db vel'c'u`lo destinado ao condutor;
c)     Nao ajustar corretamente os espelhostetrovisores;
d)     Apoiar o p6 no pedal da embreagem com o veiculo engrenado e em movimento;
e)     Utilizar ou interpretar incorretamente o,s instrumentos do painel do vei'culo;
f)      Dar partida ao vei'culo com'engrenagem detra€5o ligada;

g)     Tentar movimentar o veiculo com a.engrenagem de tra¢ao em panto neutro;
h)     Distancia superi.bra 50cm docord5o na manobra da baliza;
i)      Cometer qualqu;r outra i.nfra§5o de natureza leve.

7.4 PROVA PR^TICA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS:

7.4.1 A prova pratica para a funcao de` Operador de M5quinas, consistir5 em operas6es de deslocamento e operac5o
das maquinas, dos comandos e equipamentos acoplados, equivalendo a 50% da pontuacao total do candidato.

7.4.2 A coordenacao da prova dispo`r``ibilizara uma retroescavadeira e uma motoniveladora.

7.4.3 0 candidato dever5 operar os dois. equipementos.

7.4.4 A prova tera 15(duinze) minutos de dura;§o para c;da equ.Ipa.mento e. sera avaliado urn candidato por vez.

7.4.5 Sera  ELIMINADO o candida{o que n5o atingir a pontuaEao minima de 50 pontos.

7.4.6 CRITERI0S DE AVALIACAO:

I

a)     T6cnicas/ habj[idades no comando e manobra da maquin;;
b)     Finaliza¢ao da tarefa e estacionamento da maquina;
c)     Conhecimento e aplicacao das normas b5sicas de transito e seguranca.

7.4.71a  ETAPA -RETROESCAVADEIRA:
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a)  lnspecionar a maquina;
b) Abrir uma valeta de 2 metros de comprimento por 0,5 (meio) metro de profundidade (aproximadamente),
c)  descarregando o material na lateral direita da valeta;
d) Tapar a valeta escavada com a concha dianteira;
e)  Posicionamento correto da miquina (posicao inicial estacionaria).

7.4.8 23 ETAPA -MOTONIVE.LADORA:

a)     Abrir 3,00 (tres) metros de valeta a esquerda com prot.undidade de ate 10 (dez) centimetros

(aproximadamente);
b)     Espalharo material cavadoa direita;
c)     Taparavaleta;
d)     Prepararlamina para execucaodetaludea direita.
e)      Posicionar a maquina no local de origem (posicao inicial estacionaria).

7.4.9 0 candidato iniciara a Prova pela maquina Retroescavadeira, onde devera realizar as atividades propostas em ate
15 (quinze) minutos, e obter aprovacao ml'nima de 50%, para passar a atividade seguinte.

7.4.10 0 candidato que nao realizar a Prova na Retroescavadeira no tempo exigido ou nao obter a pontua¢5o mi'nima
exigida, estara automaticamente eliminado do PSS e nab rea`lizara a prova da Motoniveladora.

7.4.11 Sera considerado aprovado o ca.ndidato]que obtiver a nota conforme quadro abaixo:
-..,

Atividades

.  .\`   \TempoMaxima ,

Pontuae5o Minima Pontuacao Maxima

Retroescavadeira 15 min 25,00 50,00

Motoniveladora 15 min 25,00 50,00

Total 30 min 50,00 100,00

8. RECURSOS

8.1  Da  classifica¢5o  preliminar  dos  candidatos  6  cabivel  recurso  endere¢'ado  a  Comiss5o,  uma  dnica  vez,  no  prazo
comum de urn dia.

8.1.10 recurso devera conter a perfeita identificacao do recorrente e as raz6es do pedido recursal.

8.1.2  No  perfodo  recursal  sera  possibilitada  vista  de documentos  e  planilha  de  avalia¢5o  na  presen¢a  da  Comissao,

permitindo-se anota¢6es.

8.1.3  Havendo a  reconsideracao `da decis5o classificat6ria  pela  Comissao,  no  prazo de  urn dia,  o  nome do candidato

passara a constar no rol de selecionados.

8.1.4 Sendo mantida a decis5o da Comissao,  o :i.ecurso sera encaminhado ao'Prefeito Municipal  para julgamento,  no

prazo de urn dia, cuja decis5o devera ser motivada.

9. CRITERIOS PARA DESEMPATE

9.1 Verificando-se a ocorrencia de emp.ate em r6`lac5o as notas recebidas por do`is ou mais candidatos, tera preferencia
na ordem classificat6ria, sucessivamente, o candidato que:
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9.1.2 Possuir maior tempo comprovado de experjencia profissional.

9.2 0 sorteio ocorrera  na sede da  Prefeitura  Municipal,  no dia 19 de julho de 2022, as 10hs, na  presenca
dos candidatos interessados.

9.3 A aplica¢ao do crit6rio de desempate sera efetivada ap6s a analise dos recursos e antes da publicacao da lista final
dos selecionados.

10. DIVULGACA0 DO RESuLTADb FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

10.1 Transcorrido o  prazo sem  a  interposicao de  recurso ou  ultimado  o.seu julgamento,  a  Comissao  encaminhara  o
Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para  homologac5o, no prazo de urn dia.

10.2  Homologado o resuitado final, sera lan¢ado edital com a classificac5o geral dos candidatos aprovados,  quando,
ent5o passara a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

11. CONDI¢6ES PARA A CONTRATACAO TEMPORARIA

11.1  0s  Candidatos  classificados   neste   Processo  SeletiJo,  somente  serao  convocados  depois  de  esgotados  os
chamamentos  para  as  vagas  das  fun¢6es  abertas  nos .Processos  Seletivos  anteriores  a  este  vigentes  ou  que  n5o

possuem   candidatados   classificados  .pare i,as;.fun¢6es` que   nQ:decorrer   de   sua   vigencia   sejam   necessarias   as
contrata¢6es emergenciais .,..., ` ,

11.2 Homologado o resultado final do Processo Sel:tivo Si.mplificado e autorizada a contratacao pelo  Prefeito, ser5o
convocados conforme a necessidade'e a classjficaeao final os candidatos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogavel
uma Jinica vez, a crit6rio da Administracao, comprovar o atendimento das seguintes condic6es conforme estabelecido
no Art. 79 da  Lei ng 544/2008 (Regime Juri'dico dos Servidores Municipais).

11.2.1 Ser brasileiro;

11.2.2 Ter idade ml'nima de 18 anos;

11.2.3 Apresentar atestado rriedico exarado pelo .servico oficial do Municl'pio, onde devera constar que o    candidato
aprovado goza de boa satlde fisica e mental.

11.2.4 Ter nivel de escolaridade minima de acordo com a exig€ncia da funcao, disposta na Lei Municipal em vigor.

11.2.5 Apresentar declara¢ao de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Munici'pio.

11.2.6 Certidao Negativa de Antecedentes Criminais.

11.2.7  Comprovacao  de  residencia,  que  poder5  ser  feita  atrav6s  de  conta  de  luz,  agua  ou  telefone  em  nome  do
candidato ou declaracao,de\Jidamente reconhecida em cart6rio.

11.2.8 Carteira de identidade, CPF, CNH e curses vigentes, conforms art.145, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997,

(CTB), conforme a fun¢ao e'm qiie o candidato sera Contratado.

11.3 A convocac5o do candidato classificado sera realizada pessoalmente, por meio de telefone ou e-mail cadastrados
em sua inscricao, a fim de agilizar a sua.apTesenta€fo para fins de contrata¢5o.
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11.4 Nao comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o  n5o atendimento das condi¢6es exigidas para a
contratac5o ser5o convocados os demais classificados, observando-se a ordem classificat6ria crescente.

11.5 0 candidato que n5o tiver interesse na contratac5o podera requerer, uma llnica vez, sua aloca¢ao no final da lista
de  aprovados.  Sendo  convocado  pela  segunda  vez,  o  candidato  nao  podera  requerer  a  alocac5o  no  final  da  lista
novamente.

11.6 0  prazo de validade do  presente  Processo Seletivo Simplificado sera  de 02 (dois)  anos,  prorrog5vel,  uma  dnica
vez,  por  igual  peri'odo, valendo  para  o  preenchimento  de vagas  existentes  e  das  que  se  abrirem  no  decorrer desse

per,,odo.

11.7  No  periodo  de  validade  do `Processo  Seletivo  Simplificado,  em  havendo  a  rescis5o  contratual,  poderao  ser
chamados  para  contratacao  pelo  tempo  remanescente,  os  demais  candidatos  classificados,  observada  a  ordem
classificat6ria.

11.8 0s candidatos classificados, que n5o forem imediatamente chamados para o preenchimento das vagas previstas
neste  edital,  integrarao o cadastro  reserva  e deverao  manter atualizados os dados  constantes  da ficha  de  inscricao,

para futuro preenchimento de vagas que vierem a ser abertas.

11.9 Ap6s todos os candidatos aprovados terem sido chamado.s, incluindo aqueles que optaram por passar para o final
da  lista,  havendo  ainda  necessidade  de  contratac6es  pa+'a  as  mesmas  func6es,  novo  processo  seletivo  dever5  ser

.

realizado.
i

12. DISPosl¢6ES GERAIS

12.1Naoserafornecidoqualquerdociimentocomprobat6riodeaprovacaoouclassificac5odocandidato,valendopara
esse fim a publicac5o do resultado final.

12.2 0s candidatos aprovados e classificados deverao manter atualizados os seus enderecos, e-mail e telefones.

1Z.3  Respeitada  a  natureza da fun¢ao temporaria,  por raz6es de interesse ptiblico,  podera  haver a  readequacao das
condic6es definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislacao local.

12.4 0s casos omissos e situac6es nao previstas serao resolviclos pela Comissao designada.

Mariana Pimentel, 07 de junho de 2022.

Luiz Renat i Gonczoroski,
•Prefeito  Municipal.

Registre-se. e Publique-se.
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ANEXO I

ATRiBuic6Es DA FUNCAO TEMroRARiA

cATEGORiA FUNcloNAL: MoroRlsTA

ATRIBulc6ES
Descrig6o Sjntetjca.. conduzir autom6vel e demais vefculos automotores pr6prios bern como conserv5-los em perfeitas
condi¢6es de aparencia e funcionamento.
DescriGGo Ano/ft;co..  conduzir  veiculos  automotores  destinados  ao  transporte  de  passageiros  e  cargas;  recolher  o
veiculo a garagem ou  local destinado quando conclufda a jornada do dia,  comunicando qualquer defeito porventura
existente;  manter  os  veiculos  em  perfeitas  condic6es  de  funcionamento;  fazer  reparos  de  emergencia;  zelar  pela
conservacao do veiculo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondencia ou de carga

que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustiveis, agua e 6leo; verificar o funcionamento do sistema
el6trico,  l§mpadas,  far6is,  sineleiras,  buzinas  e  indicadores  de  direcao;  providenciar  a  lubrificagao  quando  indicada;
verificar o grau de densidade e nivel da agua da bateria, hem coma a calibrac5o dos pneus; executar tare fas afins.

Condic6es de Trabalho:
a) Geral: carga hor5ria de 40 horas 9emanais.
b)  Especial:  o  exercfcio  do  cargo  podera  eventualmente,  exisir  a  prestacao  de  servicos  fora  do  horario  normal  de
expediente.                                                                `.    \     ,

Reauisitos|.arainvestidura:                                  -`     .  '.'                       .  `-
a) ldade:  mfnimo de 18 anos.

b) Instrucao:   4a s6rie completa do ensiho fundamental de 08 (oito) anos ou 5° ano completo do ensino fundamental
de 09 (nove) anos
c) Habilitac5o: possuir carteira  nacional de habilitacao de categoria "D" ou superi.or.
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CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MAQUINAS

ATRIBulc6ES
Desanj$6o Sint6froo;  operar  m5quinas  montadas  sobre  rodas  ou  esteiras  e  providas  de  implementos  auxiliares  que
servem para nivelar, escavar e mexer terra, pedra, areia, cascalho e similares
Descrip6o Ano/ffroo.. operar vefculos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, m5quinas de limpeza de
rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, maquinas rodoviarias, agricolas, tratores e outros; abrir valetas e
cortar taludes,.  proceder escavac6es,  transporte  de terra,  compa'ctagao,  aterro  e trabalhos semelhantes;  auxiliar  no
conserto  de  maquinas;  Iavrar e  discar terrasL.  obedecendo  as  curvas  de  niveis;  cuidar da  limpeza  e  conserva¢5o  das
m5quinas,  zelando pelo seu  born funcionamento; ajustar as correias transportadoras a  pilha pulmao do conjunto de
britagem; executar tare fas afins.

Condic6es de Trabalho:
a) Geral: carga horaria de 40 horas semanais.
b)  Especial:  o  exercfcio  do  cargo  podera  eventualmente,  exigir  a  prestacao  de  servicos  fora  do  horario  normal  de
expediente.

Reau.Isitos para investidura:
a) Idade:  mfnimo de 18 anos.
b) Instrucao: 49 ano do ensino fundamental completo.  .
c) Habilitacao: possuir carteira nacional de hapittacap ca-tag;aria  A.C" ou superior,
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ANEXO  '1

FICHA DE INSCRICA0

Processo Seletivo Simplificado -Edital de Abertura n° 94/2022.

DADOS PESSOAIS:

inscri¢ao n°.:                                                                                                                                                Funcao:

Nome do Candidato:

Genero: (   )M (    )F   Datadenascimento: --_            Estadocivil:

RG:                                                                                 CPF:

Nome da Mae:Endereeo:                                                                                                                    Bairro:                               Cidade:

UF:           CEP:                                           TelefoneFixo:(         )_                                                     Celular:(     )

E-mail:

DOCUMENTAcho:  `

1.  C6pia  legiveldodocumentodeidentidade:(    )Sim     (     )Nao

2. Currl'culo conformeanexo  lll:  (    )Sim  (    )N5o

lNFORMA¢6ES ADICIONAIS:

1.   Candidato  6  responsavei  pela  exatidao  e  veracidade  das  informac6es  prestadas  no  requerimento  de
inscric5o, arcando com as consequencias de eventuais erros e/ou do nao preenchimento de qualquercampo;
2.  A inscrie5o podera ser efetuada por terceiros de acordo com as disposic6es do Edital. A procuracao devera
ser com finalidade especifica para inscric5o do processo seletivo simplificado.
3. A inscricao  no  processo seletivo simplificado  implica,  desde  logo,  o  reconhecimento e a tacita  aceitacao,

pelo candidato, das condig6es estabeleGidas.
4.  Nao sera admitida, sob nenhuma hip6tese, complementacao documental fora do prazo de inscricao.

Daha..|ry6|2!fJ2:2..

Assinatura do servidor responsavel pela inscri¢ao.

Assinatura do candidato.
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ANEXO  Ill

CURRfcuLO PARA PROCESSO SELFTIVO SIMPLIFICADO

1.  DADOS PESSOAIS

1.1  Nome completo:

1.2  Filia¢5o:

1.3  Nacionalidade:

1.4 Naturalidade:

1.5 Data de Nascimento: _/i /__
1.6  Estado Civil:

2.  DADOS DE IDENTIFICACAO

2.1 Carteira de ldentidad.a e 6rg5o expedidor:

2.2 Cadastro de Pessoa F!':ica -CPF:

2.3 Titulo de Eleitor            .

2.4 Ndmero do certificado de reservista:
2.5  Endereco Residencial:

2.6  Endere¢o Eletr6nico:

2.7 Telefone residencial e celular:

2.8 0utro endereco e telefone para contato ou recado:

3.  ESCOLARIDADE

3.1  ENSINO  FUNDAMENTAL

Institui¢ao de Ensino:

Ano de conclusao:

3.2  ENSINO MEDIO

lnstitui¢ao de Ensino:

Ano de conclusao:

4. INFORMAC6ES ADICIONAIS (incluindo experiencia profissional):

Mariana Pimentel,_de junho  de 2022.

Assinatura do Candidato.

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel/RS -Rua Dr. Montauri, n°. 10 -Centro -CEP 92900-000
Telefone: (51) 3495 6125/6127
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Poder Executivo

ANEXO IV

EDITAL.' N9 94/2022
•     FORMULARIO PARA ENTREGA DE RECURSO

A comissao de Processo Seletivo Simplificado para contratac5o Temporaria e Emergencial.

1.     IDENTIFICActo:

None:
N9 lnscricao:                                         Fune§o:

2.      RAZ6ESDO RECURSO:

i

I,

Mariana Pimentel,_de

Assinatura do Candidato.

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel,/RS -Rua Dr. Montauri, n°. 10 -Centro -CEP 92900-000
Telefone: (51) 3495 6125/6127

de 2022.
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ANEXO V

PLANILHA DE AVALIACAO PROVA PR^TICA -MOTORISTA
Pro€esso Seletivo Simplificado -Edital de Abertura n®. 94/2022.

Nome do Candidato:
lnscric5o n®.:

Declaro para os devidos fins que assumo a responsabilidade por danos que venham a ocorrer ao patrim6nio

ptiblico e/ou a terceiros no decorrer da execucao da prova pratica.

Faltas Eliminat6rias (55 pontos)

CaminhaoCacamba
Descri¢ao das Faltas

Desobedecer a sinaliza€ao de parada obrigat6ria;
Avancar sobre o meio-flo;
Nao colocar o veiculo na area.balizada no tempo estabelecido e em, no maximo, 3
tentativas;
Esbarrar ou passar sobre elemT:I:tos balizadores;
Transitar na contr,am5o de dire¢5o;
Avansar a via prefet.eh.cial;

Provocar acidente durante a realizacao da prova, n5o observando a seguran¢a do
motorista, das pessoas pr6ximas ao local, da maquina e de bens pr6ximos (sejam

ptlblicos ou particulares),  no inicio ou durante a opera€5o;
Exceder a velocidade regulamentada pela via;
Promover manobra n5o autorizada, como meio de demonstracao desnecess5ria de
habilidade;

Cometer qualquer outra infra¢5o de natureza gravissima.
Faltas Graves (35 pontos)

Desobedecer a sinaliza¢5o da via;

N5o observar as regras de ultrapassagem ou de mudanca de direcao;
N5o dar preferencia.de passagem ao pedestre;
Manter a porta do vei'culo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte
dele;

Nao sinalizar com antecedencia a manobra pretendida ou sinaliza-la incorretamente;
Nao usar devidamente o cinto de seguranca;
Perder o controle de direcao do veiculo em movimento;
Cometer,qualquer outra infracao de natureza grave.   -

Faltas M6dias (25 pontos)

Executar o percurso da prova, no todo ou em parte dele, sem estar o freio de mao
ir)teiramente livre;

Trafegar em velocidade inadequada para as condic6es adversas do local, da circulac5o,
do vel'culo e do clima;:

I  lnterromper o fui`ciohamento do motor, sem justa razao ap6s o inicio da prova;IFazerconvers5oincorretamente;.

Us.ar buzina sem  necessidade ou em local  broibido;

De.senLgEiniroveicullonosdeclives;Colocaroveiculoemmovim`entosem observar as cautelas necessarias;

Prefeitura Municipal de Mariana Pjmentel/RS -Rua Dr. Montauri, n®. 10 -Centro -CEP 92900-000
Telefone: (51) 3495 6125/6127
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Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens;
Entrar nas curvas com a engrenagem de tracao do vei'culo em ponto neutro;
Engrenar ou  utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso;

Cometer qualquer outra infrac5o de natureza media.
Faltas Leves (05 pontos)

Provocar movimentos irregulares no ve`culo, sem motivo justificado;
Ajustar incorretamente o banco do vei'culo destinado ao condutor;
Nao ajustar corretamente os espelhos retrovisores;
Apoiar o p6 no pedal da embreagem com o vel'culo engrenado e em movimento;
Utilizar ou  interpretar incorretamente os instrumentos do painel do vel'culo;

Dar partida ao vel'culo com engrenagem de tra¢ao ligada;
Tentar movimentar o vei'culo com a engrenagem de tra¢5o em ponto neutro;
Distancia superior a 50 cm do cord5o na manobra da baliza;

Cometer qualquer outra infra¢ao de natureza leve.

Mariana  Pimentel, de                        de 2022.

Membro da Comissao:

Membro da Comiss5o:

Membro da Comissao:

Auxiliar do  PSS:

Assinatura Candidato:
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PLANILHA DE AVALIACAO PROVA PRATICA -OPERADOR DE MAQulNAS

Processo Seletivo Simplificado -Edital de Abertura n°. 94/2022.
Nome do Candidato:
Inscri¢5o no.:

Declaro para os devidos fins que assumo a responsabilidade por danos que venham a ocorrer ao patrim6nio

pulblico e/ou a terceiros no decorrer da execucao da prova pratica.

Atividade
Observacao/Pontuacao Observacao/Pontuac5o

Retroescavadeira Motoniveladora

Identificar       3        (tres)       itens       de
manutencao   diaria   da   maquina   (20

pontos).
Conducao  da  maquina  em  translado

(freio  de  mao,  acelerae5o  do  motor,
escolha da marcha). (20 pontos)

Opera¢ao  da  m5quina  (alinhamento,
cambio     em     neutro,     estabilizac5o,
rota¢5o do motor). (20 pontos)

Qualidade     da     vala     (alinhamento,
comprimento,    profundidade,    borda
integra,   fundo    nivelado)   e   do   seu
fechamento. (20 pontos)
Reposicao   da   maquina   de  volta   ao
local de origem (Travamento da lan¢a,
motor  desligado,  cambio  engrenado,
ca¢amba posicionada no solo, freio de
mao acionado). (20 pontos)

TOTAL

Mariana Pimentel, _de de 2022.

Membro da Comissao:

Membro da Comissao:

Membro da Comiss5o:

Auxiliar do  PSS:

Assinatura Candidato:
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