
         Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS                                                                       
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51  

                    e 0800 035 2000, para interior e outros Estados. 
  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA – 

CARGOS DE AUXILIAR DE BORRACHARIA E LAVAGEM E MOTORISTA 

  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

1. AUXILIAR DE BORRACHARIA E LAVAGEM 
 

1.1 A Prova Prática será aplicada de forma a avaliar habilidades do candidato de acordo com as atribuições do 
cargo.  
 

1.2 A Prova terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da 

FUNDATEC.  
 

1.3 A Prova Prática será composta das seguintes atividades: 
 

1.3.1 O candidato deverá apresentar habilidades básicas com ferramentas e máquinas de uso em borracharia e 
oficina mecânica; 
 

1.3.2 Identificar ferramentas, máquinas e materiais de borracharia, informando o nome e a aplicação;  
 

1.3.3 Identificar tipos de corte de pneu e informar se o pneu pode ser recuperado ou encaminhado para 
reciclagem; 
 

1.3.4 Retirar um pneu dianteiro, de um veículo/máquina montado com aro de aço necessitando para isso utilizar 
ferramentas adequadas; 
 

1.3.5 Montar o pneu novamente no de um veículo/máquina e no final fazer a calibragem de todos os pneus para 
operar com carga plena; 
 

1.4 Serão avaliados os itens conforme segue: 
 

I. Uso correto e adequado das ferramentas, EPIs e materiais;  
II. Interpretação e execução correta das tarefas;  

III. Organização metodológica para a execução do serviço;  
IV. Conhecimento das condições de segurança e saúde no trabalho;  
V. Destreza e agilidade nas tarefas; 

VI. Economia de material, limpeza de ferramentas e do canteiro de obras no final das tarefas. 
 

1.5 Os candidatos deverão usar traje que permita a execução de tarefas relacionadas à função. 
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2. MOTORISTA  

2.1 Para o cargo de Motorista, o candidato deverá apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, Categoria 
Mínima “D”, com o prazo de validade vigente, conforme exigência do cargo.  

2.2.O candidato que não apresentar a CNH citada acima, conforme requisito do cargo, não poderá realizar a 
Prova Prática. Não serão aceitas cópias autenticadas nem mesmo protocolo de documento. 

2.3 A Prova consistirá da avaliação de habilidades e de conhecimentos específicos, formulada com vários itens 
de acordo com as especificações do cargo e legislação vigente de trânsito, sendo avaliados como segue:  

2.3.1 Exame de Direção Veicular – habilidade prática de direção em via pública, obediência à sinalização e 

leis de trânsito, direção defensiva e balizamento. 

2.3.2 O candidato será avaliado no Exame de Direção Veicular, em função da pontuação negativa por faltas 
cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

I – Faltas Eliminatórias (reprovação – 100 pontos negativos); 

II – Faltas Graves (30 pontos negativos cada); 

III – Faltas Médias (20 pontos negativos cada); 

IV – Faltas Leves (10 pontos negativos cada). 

2.4 O Exame de Direção Veicular é composto de duas atividades: 

Atividade 1: 

Estacionar o ônibus em vaga delimitada por balizas removíveis: a delimitação da vaga balizada deverá atender 
as seguintes especificações, do veículo utilizado:  

I – comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento);  

II – largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento);  

III – o tempo máximo para o estacionamento será de 6 (seis) minutos, contados a partir do giro da ignição. 

Atividade 2: 

Conduzir o caminhão em via pública, urbana ou rural, no trajeto estabelecido pelos dirigentes do concurso, 
sendo o veículo de transmissão mecânica. 
 

2.5 Serão disponibilizados para a realização das provas os seguintes veículos: Caminhão Volkswagen Mix 
6163, 2011 e Caminhão Volkswagen Mic 4695, 2010; Ônibus Marcopolo Volare Mes 9416, 2008 e Ônibus 
Iveco MKW 6106, 2012/2013. 
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