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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROVA PRÁTICA - 
 

A prova prática terá caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescentes do total de pontos obtidos. 
A Prova Prática será realizada para os candidatos ao cargo de MotoristaMotoristaMotoristaMotorista não eliminado na Prova Objetiva de Conhecimentos e cuja classificação, seja 
correspondente a até DUAS VEZES o número das vagas previstas para os referidos cargos. Em caso de empate, serão chamados os candidatos que 
possuem a mesma nota do último dessa lista. Os candidatos aprovados e cuja classificação seja superior a esta proporcionalidade serão considerados 
eliminados. 
O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, e terá tolerância máxima 
de 15 (quinze) minutos do horário fixado para seu início de cada turma. 
Para a prova prática de Direção, os candidatos convocados deverão apresentar-se com trajes apropriados e munidos de documento de identidade no 
seu original e Carteira Nacional de Habilitação – conforme Categoria de Habilitação exigida no Anexo I (MOTORISTA - Letra “D”), dentro do prazo de 
validade, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH, de acordo com a legislação vigente (código Nacional de 
Trânsito). 
O candidato que não apresentar os documentos de identidade no seu original e/ou Carteira Nacional de Habilitação conforme exigência de cada 
cargo não poderá realizar a avaliação prática. 
O candidato que não comparecer à Prova Prática ou que não puder realizá-la por não portar os documentos necessários será automaticamente 
desclassificado, independente da nota obtida na prova escrita objetiva. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora 
da data, horário e local estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática. 
    
* PRÁTICA DE DIREÇÃO * PRÁTICA DE DIREÇÃO * PRÁTICA DE DIREÇÃO * PRÁTICA DE DIREÇÃO ----    CARGO CARGO CARGO CARGO ––––    MOTORISTAMOTORISTAMOTORISTAMOTORISTA    
 

• Os candidatos serão submetidos a uma avaliação do desempenho na direção de veículos, conforme a Categoria escolhida, “D”, na qual serão 
analisados os itens que seguem: 

• Utilização de veículos de quaisquer marca, potência e espécie, a critério da Comissão Especial; 
• O candidato operará os veículos que lhes for designado no momento da realização do teste, para que a comissão possa medir o nível de domínio 

que o candidato tenha sobre os mesmos, cuja demonstração deverá ser medida de conformidade com as tarefas destinadas a cada um deles; 
• 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. 
• A prova prática, em seu conjunto, será valorizada de 0 (zero) ou 100 (cem) pontos; apto ou inapto; 
• A nota atribuída à prova prática a que se refere este item será somada a da objetiva, para efeito de classificação final. 
• Os candidatos deverão apresentar a “C.N.H.” conforme a Categoria escolhida, no momento da assinatura para avaliação prática. 
• A avaliação poderá ser pública, podendo os demais candidatos acompanhar o desempenho do candidato avaliado. 
• Cada candidato terá um prazo de até 10 minutos estipulado pelo instrutor-avaliador para a direção do veiculo, obedecendo nesse ínterim aos 

comandos do instrutor-avaliador. 
• Na provas que exigirem o emprego de aparelho de elevado valor, pertencente ou sob a responsabilidade do Município, poderá se determinada 

imediata exclusão do candidato que demonstre não possuir necessária capacidade no seu manejo sem risco de danificá-lo. 
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PRÁTICA DE DIREÇÃO CATEGORIA “D” 
 

TURMA: 09:00 HORAS 
 

2408 DELMARCIO CERQUEIRA BISPO  798404850 07/07/78 36,00 

1223 DIOGO LUIS PINTO LIGER  723666644 28/11/79 48,50 

1179 EMANOEL DE SOUZA VELOZO 0153629304 16/04/61 41,00 

1300 EVALDO VILAS BOAS COELHO 0251730301 21/08/67 36,00 

2337 FABIO DA SILVA PINHEIRO 1141115379 07/11/87 35,50 

 

TURMA: 09:30 HORAS 
 

1014 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR  0563295635 13/01/77 40,00 

1260 IGUARACI DE SOUZA TAVARES  1309745870 31/08/87 39,00 

1292 JOELSON PEREIRA SANTOS  0820767581 07/10/76 35,50 

2352 JOSE DA TRINDADE ALVES  0745428690 06/12/75 37,50 

2388 JULIO CESAR SOARES ALMEIDA  1329417917 15/07/87 41,00 

 

TURMA: 10:00 HORAS 
 

2306 MOACIR DOS SANTOS TELES 1144070538 19/05/84 41,00 

1241 MARLON SANTOS TELES  1165150905 31/05/84 35,50 

2534 PAULO ROBERTO ROCHA SOUZA 0944600352 15/03/79 36,00 

1189 TARCISIO MEIRA SANTOS SOUZA 887390234 26/08/82 35,00 

2393 TARSIS BARBOSA DE LIMA 0430918385 03/10/74 38,00 

2474 WILLIANS ANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA  925928216 16/04/79 39,00 
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