PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2015

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA PROVA PRÁTICA
A Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas (PSJB) e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
(FUNDEP), tornam pública e estabelecem normas para a realização de concurso destinado a selecionar
candidatos para o provimento de cargos do Quadro de Pessoal, observados os termos das Leis
Complementares Municipal n°. 01 e 02, ambas de 01 de junho de 2011, e suas alterações, e as disposições
constitucionais referentes ao assunto, legislação complementar e demais normas contidas neste Edital.
1. A Prova Prática será somente para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas, de caráter
eliminatório e classificatório.
2. A prova será aplicada na cidade de São Joaquim de Bicas, em 11 de março de 2016, com horário a
ser publicada no site www.gestaodeconcursos.com.br no dia 01 de março de 2016.
3. Serão convocados para a Prova Prática os candidatos aprovados na etapa anterior, limitados ao
número de 20 (vinte) candidatos, respeitado o Edital.
4. A Prova Prática irá avaliar o conhecimento e a habilidade dos candidatos em casos concretos, com
critérios de avaliação definidos de acordo com a natureza dos cargos e das atividades constantes do
Anexo I deste Edital.
5. A Prova Prática consistirá em uma simulação concreta das atividades do cargo com o valor de 0 a 30
pontos. Serão aprovados os candidatos que obtiverem desempenho de no mínimo 50%, ou seja, 15
pontos.
6. A Prova Prática será gravada e avaliada por equipe habilitada. Será emitido um laudo de desempenho
por candidato.
7. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova no horário indicado no ato de convocação
disponível no site www.gestaodeconcursos.com.br com antecedência mínima de 30 minutos,
munidos do documento de identificação e Carteira Nacional de Habilitação válida compatível com o
veículo a ser utilizado.
8. Estão autorizados a permanecer no ambiente da prova apenas os candidatos agendados para o
horário e a equipe técnica FUNDEP.
9. Imprevistos como adversidades climáticas, acidentes de percurso e congestionamento das vias não
asseguram ao candidato o direito de apresentar-se fora do horário agendado.
10. Será eliminado do concurso o candidato que apresentar-se após o horário estabelecido; apresentarse sem documento de identificação e sem a Carteira Nacional de Habilitação válida; tratar com falta
de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores e demais autoridades presentes; estabelecer
comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por
qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; portar armas no
local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para tal; fizer uso,
durante a prova, de equipamentos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, palm- top,
agenda eletrônica, gravador ou outros similares.
11. Não haverá segunda chamada da prova Prática por ausência do candidato, seja qual for o motivo
alegado.
12. O candidato que faltar ou chegar atrasado à Prova Prática será eliminado do Concurso Público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2015

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA PROVA PRÁTICA
13. A prova prática para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas, consistirá de execução de manobra
em circuito determinado a ser executado em até 10 minutos em um dos seguintes equipamentos:
Pá carregadeira 12C New Holland, ano 2013; Pá carregadeira WA-200, ano 2007; Retroescavadeira e
pá-carregadeira JCB, ano 2007; Retroescavadeira e pá-carregadeira JCB 3C, ano 2013; ou
Retroescavadeira Random RK406, ano 2013, a ser definido no ato da prova, avaliando-se o
atendimento aos seguintes critérios:
I . Checagem da Máquina - Pré-uso – 5 pontos
 Estrutura da Máquina - Lataria, Chassi, Pneus e Material Rodante;
 Vazamentos;
 Peças;
 Conchas, Borda Cortante, Dentes e Escarificadores;
 Faróis, Faroletes, Luz de Ré, Luzes de Freio, Lanternas Indicativas de Direção e
Retrovisores.
II . Checagem de Comandos: Alavancas do Freio de Estacionamento – 5 pontos
 Alavancas do Comando Hidráulico da Concha;
 Alavanca do Comando de Reversão;
 Alavanca do Comando da Transmissão;
 Pedais de Freio / Neutralizador;
 Botão de Buzina.
III . Procedimentos de Partida – 5 pontos
 Transmissão em Neutro;
 Freio de Estacionamento Aplicado;
 Concha Baixa no Solo;
 Acionamento da Chave de Partida;
IV . Teste de Operação – 5 pontos
 Escavação;
 Transporte;
 Descarga;
 Estacionamento.
V . Procedimento de Parada – 6 pontos
 Transmissão em Neutro;
 Freio de Estacionamento Aplicado;
 Concha no Solo;
VI . Uso adequado de EPI – 4 pontos
 Utilizar os equipamentos de proteção individual de forma adequada para operacionalizar
a máquina pesada.
O presente regulamento entra em vigor no dia de sua publicação.

São Joaquim de Bicas, 16 de fevereiro de 2016.

