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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 012/2021 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, LOCAL E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 

 

O Senhor DELIR CASSARO, Prefeito do Município de Coronel Freitas, Estado 

de Santa Catarina e a Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, tornam pública a informação sobre os critérios de avaliação, local e 

horários das provas práticas, para os cargos de Motorista, Motorista de Transporte Escolar 

e Operador de Máquinas II, relativas ao Edital de Processo Seletivo Público nº012/2021. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 16/01/2022 às 13:30hrs. 

LOCAL: Garagem da Prefeitura de Coronel Freitas.  

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 971, Centro, Coronel Freitas-SC. 

 

Lista de candidatos para realização da prova prática 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO CPF 

589930 BRENO JOSE BRAGA Motorista XXX.034.429-XX 

589830 BRUNA DELLA AVERSANA Motorista XXX.872.898-XX 

589184 DANIEL VAZ DA SILVA Motorista XXX.262.299-XX 

589938 JOÃO DALLA COSTA Motorista XXX.836.679-XX 

589964 MANASSÉS GABRIEL DOS SANTOS Motorista XXX.746.939-XX 

589935 TARCISIO PEIREIRA DA SILVA Motorista XXX.645.889-XX 

589474 ELIANDRO FAGUNDES Motorista de Transporte escolar XXX.942.309-XX 

589138 ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS Motorista de Transporte escolar XXX.562.139-XX 

589490 JAIME ANTONIO FAVARETO Motorista de Transporte escolar XXX.787.479-XX 

 

Determinações da prova prática conforme Edital de Processo Seletivo 012/2021 do 

Município de Coronel Freitas  

 

10- DA PROVA PRÁTICA  
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10.1 As provas práticas têm caráter classificatório e serão aplicadas somente aos 

candidatos dos cargos de Motorista, Motorista de Transporte Escolar e Operador de 

Máquinas II serão avaliados: 

a) Postura corporal durante a execução da tarefa. 

b) Correto manuseio das ferramentas e equipamentos de ofício. 

c) Disciplina, persistência e capacidade de concentração durante a execução da tarefa. 

d) Qualidade da execução da tarefa. 

e) Demonstração pelo candidato de que conhece as atividades do cargo para o qual se 

inscreveu. 

10.2 A Banca Examinadora disporá de uma lista de itens a serem observados e cumpridos 

pelo candidato no acesso e uso do equipamento ou execução do serviço. O cumprimento 

de todos os itens importa em nota 100 (cem). Cada item não cumprido será deduzido 

pontos do candidato de acordo com a planilha de avaliação. Da mesma forma que as 

questões da prova objetiva os itens são sigilosos e de conhecimento apenas da Banca 

Examinadora. O objetivo dos itens é aferir o disposto nas alíneas “a” a “e” do item “10.1”. 

10.3 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos horários, data e local a 

serem determinados pela organizadora, conforme Cronograma do Anexo II, e sob 

nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída 

a nota 0 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

10.4 Os candidatos aos cargos descritos realizarão prova prática na área de conhecimento 

em que atuarão, a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo 

examinador técnico na área. 

10.5 Todos os candidatos com inscrições deferidas para os cargos assinalados no item 

10.1 serão convocados para esta fase e deverão comparecer no local indicado para 

realização da prova 01 (uma) hora antes do horário fixado para o início da prova: 

a) Munidos de documento de identidade e Carteira de Motorista para os cargos que o 

exigirem; caso contrário, não poderão efetuar a referida prova; 

b) Trajados e calçados adequadamente para a execução das tarefas da prova prática, não 

sendo admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário. 

10.6 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as 

circunstâncias alegadas, como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou 
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temporárias, deficiências, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações 

que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato. 

10.7 Será eliminado do PROCESSO SELETIVO, nesta fase, o candidato que:  

a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou não 

estiver no local da prova no horário previsto para assinar a lista de chamada;  

b) Não apresentar a documentação exigida;  

c) Não obtiver o mínimo de 30% (trinta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova 

prática;  

d) Faltar com respeito para com qualquer um dos examinadores, seus auxiliares, 

autoridades presentes e/ou candidatos;  

e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando 

usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova;  

f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido. 

10.8 A FUNOESC reserva-se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições 

meteorológicas, alterar as datas e locais das provas práticas. Ocorrendo qualquer 

alteração, será publicado um comunicado nos sites da 

https://www.unoesc.edu.br/unoesc/concurso-publico-chapeco1, no mural de publicações 

no site do Município https://www.coronelfreitas.sc.gov.br/ com até 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência. 

10.9 A prova prática será realizada perante os membros integrantes da Comissão Especial 

para a Coordenação e Acompanhamento deste PROCESSO SELETIVO; o candidato será 

acompanhado do Instrutor no transcorrer de toda a prova. 

10.10 Veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que deverão ser usados na 

prova prática serão fornecidos pelo Município de Coronel Freitas/SC, no estado em que 

se encontrarem. 

10.11 Quando couber, estarão à disposição dos candidatos, com as ferramentas e materiais 

que empregarão para a realização da tarefa, os equipamentos de proteção individual 

determinados pela legislação em vigor. A recusa em usá-los ou o seu uso de forma 

inadequada implicará a desclassificação do candidato. 
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10.12 Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação que 

coloque em risco a segurança do avaliado, avaliador, outro candidato e/ou equipamento, 

a prova será interrompida, sendo o candidato desclassificado. 

10.13 Terminado o prazo, o candidato interromperá a execução do trabalho determinado, 

mesmo que não o tenha concluído, sendo avaliadas as etapas que cumpriu. 

10.14 Concluída a prova, o candidato assinará o termo de realização da prova prática, que 

atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, do que não poderá arguir 

posteriormente. 

10.15 Para a prova prática, será atribuída nota de 0 (zero) a 100 (cem), a prova prática 

terá peso de 40,00 pontos da nota total do candidato, sendo complementar a nota da prova 

objetiva. A soma das notas será de caráter classificatório. 

10.16 Os resultados das provas práticas serão divulgados no site da FUNOESC e da 

Prefeitura Municipal, de acordo com o prazo estabelecido no Anexo II, não sendo possível 

o conhecimento de seu resultado via telefone ou e-mail. 

 

CARGOS COM OBRIGATORIEDADE DE PROVA PRÁTICA 

CARGO: Motorista 

HABILITAÇÃO: Alfabetizado, com experiência e portador da carteira nacional de 

habilitação- categoria profissional. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e 

equipamentos; Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua 

responsabilidade; Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; 

Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a viatura 

sob sua responsabilidade; Proceder ao controle contínuo de consumo de combustíveis, 

lubrificantes e manutenção em geral; Proceder ao mapeamento de viagens, identificando 

o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; Auxiliar 

na carga e descarga do material ou equipamento; Tratar os passageiros com respeito e 

urbanidade; Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; 

Executar outras tarefas afins. 

CARGO: Motorista de transporte escolar 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

Administrativo 

 

5 
 

HABILITAÇÃO: Ensino fundamental completo, com experiência e portador da carteira 

nacional de habilitação - categoria profissional e curso de motorista de transporte escolar. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e 

equipamentos; Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua 

responsabilidade; Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; 

Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a viatura 

sob sua responsabilidade; Proceder ao controle contínuo de consumo de combustíveis, 

lubrificantes e manutenção em geral; Proceder ao mapeamento de viagens, identificando 

o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; Auxiliar 

na carga e descarga do material ou equipamento; Tratar os passageiros com respeito e 

urbanidade; Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; 

Executar outras tarefas afins. 

 

CARGO: Operador de Máquinas II 

HABILITAÇÃO: Alfabetizado, com experiência e portador da carteira nacional de 

habilitação- categoria profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação 

da máquina; Efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; Dirigir 

máquinas como: moto niveladora, trator de esteira, retro escavadeira e equipamentos 

acima de 100 HPs; Comunicar o chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias 

com a máquina sob sua responsabilidade; Proceder ao controle contínuo de consumo de 

combustíveis, lubrificantes e manutenção em geral; Proceder ao mapeamento dos 

serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e a carga horária; Efetuar os 

serviços determinados, registrando as ocorrências; Executar outras tarefas afins; Manter 

atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina. 

 

Coronel Freitas/SC, 10 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

DELIR CASSARO 

Prefeito Municipal de Coronel Freitas 


