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 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO  
DA PROVA PRÁTICA – MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS/MG, através da Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo 

Simplificado, nomeada pelo Decreto nº 3.913 de 13 de dezembro de 2018, no uso de suas atribuições legais e a empresa “Versáti l 

Tecnologia e Serviços Administrativos”, tornam público para conhecimento dos interessados o seguinte edital: 

Art. 1º - Para os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquina que foram aprovados na Prova Objetiva, de 
acordo com o edital publicado, fica divulgado o local e horário para realização da Prova Prática, da seguinte forma: 

 
Art. 2º - A Prova Prática para todos os candidatos aprovados na prova objetiva, será realizada no dia 07/04/2019, na Praça 

Urias José da Silva – Centro, no município de Indianópolis/MG, com início previsto para às 09h, conforme previsto no Edital de Abertura 
do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, item 7.3. Consta neste edital os seguintes campos: local, inscrição, nome do candidato, 
data de nascimento, documento de RG e horário, da seguinte forma: 

 

PROVA PRÁTICA: 07/04/2019 
Praça Urias José da Silva – Centro – Em frente ao Prédio da Prefeitura Municipal – Indianópolis/MG | Início as 09h  

CARGO: MOTORISTA 

Seq. Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Data Nasc. Documento (RG) Horário de 
chamada 

1  1433656  Weyder Guilherme Xavier  13/10/1990  138011823 09:00h 

2  1433735  Leonardo Alves Vieira  18/05/1991  13781767 09:00h 

3  1434520  Marcio De Jesus Pereira  01/07/1979  11987897 09:00h 

4  1434061  Osenvaldo Bonifacio Da Silva Neto  18/04/1997  17230714 09:30h 

5  1434738  JOSE RAMOS DOS SANTOS  26/07/1968  4711117 09:30h 

6  1433654  Carlos Eduardosantos  17/11/1989  13132067 09:30h 

7  1433969  Murilo Santos Fernandes  10/01/1985  13098655 10:00h 

8  1434160  Wilson Fernando Da Silva  11/04/1984  13279146 10:00h 

9  1433781  Alexson Maxwell De Souza Pereira  31/07/1987  13755801 10:00h 

10  1433761  Emanoel Lopes Dos Santos  06/08/1990  20071632578 10:30h 

11  1433971  Julio Eustaquio Alves Pinto  11/12/1969  631218 10:30h 

12  1434113  Lucivanio Dos Reis Borges  06/01/1980  12503900 10:30h 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA 

Seq. Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Data Nasc. Documento (RG) Horário 

1  1434388  Claudio Francisco Alves Rocha  06/09/1990  17757866 11:00h 

2  1434594  Eugenio Candido  04/02/1952  6236954 11:00h 

3  1434638  Jean Lucas Girotto  18/11/1994  17139117 11:00h 

 
Art. 3º - Será eliminado do Processo Seletivo, o candidato que não obedecer às seguintes exigências previstas no Edital de Abertura do 

certame – Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019. 
 

• Se apresentar após o horário estabelecido; 

• Não comparecer para realização da prova prática, independente da justificativa; 

• Não apresentar o comprovante de inscrição impresso, o documento de identidade oficial com foto e a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH categoria D ou E); 

• Desrespeitar as instruções dadas pelos Fiscais, pelos integrantes da Comissão, bem como as instruções contidas no Edital; 

• For flagrado portando celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, bem como, comunicando-se por qualquer meio com outro candidato, 
usar por meio de “cola” ou de qualquer outro tipo de fraude, seja em qualquer objeto, ou ainda que tumultue a realização do certame; 

• Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

• Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

• Usar de incorreções e descortesias com coordenadores, fiscais, auxiliares, candidatos ou quem quer que esteja envolvido na organização. 
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a) O ingresso do candidato no local onde será realizada a prova prática, só será permitido no horário estabelecido neste Edital, mediante a 
apresentação do documento de identidade oficial (original) com foto, do comprovante de inscrição e da CNH categoria D ou E, 
sendo que, na falta de qualquer um destes documentos, o candidato NÃO poderá participar da Prova Prática, e, será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo.  
 

b) Caso o candidato tenha perdido o comprovante de inscrição, deverá imprimi-lo novamente, acessando a área do candidato através do site 
www.versatilsolucoesadm.com.br. 
 

c) O candidato deverá comparecer ao local designado com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado para o seu início, 
devendo estar munido do documento de identidade oficial (original) com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Carteira profissional), 
comprovante de inscrição e CNH categoria D ou E. 
 

d) Os documentos (documento de identidade oficial com foto, comprovante de inscrição e CNH) deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
 

e) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, qualquer um dos documentos de identidade oficial 
original com foto, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio, exceto a CNH, que deverá apresentar a original. 

 
f) Ao ser chamado, o candidato deverá estar no local conforme horário previsto neste edital, sob pena de ser eliminado por não estar presente. 

 
g) Imprevistos como adversidades climáticas, acidentes de percurso e congestionamento das vias não asseguram ao candidato o direito de se 

apresentar fora do horário agendado. 
 

h) Havendo atrasos durante o percurso/trajeto definido para realização da prova prática, os próximos candidatos não serão punidos e terão o 
mesmo tempo para realização da prova. 
 

i) Não será permitido, durante a realização da prova prática, a utilização de chapéus, bonés ou similares, óculos escuros, a comunicação entre 
os candidatos, o porte ou utilização de aparelhos ou equipamentos eletrônicos capazes de transmitir dados (celulares ou similares), de fones 
de ouvido, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho elétrico ou eletrônico, ou parte deles, de relógios, de 
livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, bem como o porte de qualquer tipo de arma, sendo eliminado 
do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.  
 

j) Os candidatos deverão manter seus celulares, dispositivos e/ou outros aparelhos eletrônicos desligados, enquanto permanecerem 
no recinto de realização da prova, sob pena de exclusão sumária do certame, caso o telefone venha a “tocar, chamar, vibrar, ligar”, 
ou seja, utilizado pelo candidato. Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, o mesmo deverá estar desligado e em caso de 
aparelho telefone celular retirar a bateria e colocar no envelope de segurança lacrado. O descumprimento da presente instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude. 
 

k) A Prova Prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquina constará de prática de direção no perímetro urbano e/ou rural, 
percorrendo um trajeto inicialmente definido, em veículo do município a ser definido no ato da prova, de acordo com a devida categoria de 
CNH, avaliada por profissional habilitado, que verificará a capacidade prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo, 
segundo sua categoria profissional.  
 

l) Iniciada a prova prática, o candidato somente poderá ausentar-se da Prova após decorridos 20 (vinte) minutos do início das provas, ou ao 
seu término antes dos 20 minutos. 
 

m) Antes do início da aplicação da Prova Prática, os matérias e documentos referente a avaliação estarão dentro de um envelope lacrado, 
que, somente será aberto na presença de 03 (três) candidatos, onde os mesmos deverão conferir o envelope e assinar a Ata de abertura, 
e após o término da realização da Prova Prática os 03 (três) últimos candidatos deverão assinar a Ata de Encerramento e conferir o 
fechamento do envelope contendo os materiais, somente assim poderão deixar o local. 
 

n) Estão autorizados a permanecer no ambiente da prova apenas os candidatos agendados para o horário e a equipe técnica da empresa 
Versátil. 

 
o) A Prova Prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquina, será avaliada observando-se os critérios especificados no 

ANEXO VIII do Edital de Abertura, onde o candidato deverá executar as tarefas descritas da seguinte forma: 
 

Cargos Tarefas / Critérios de Avaliação Pontuação Máxima Tempo Máximo para 
realização 

 
 
– Motorista  
(Micro-Ônibus / Caminhão) 
 
– Operador de Máquina 
(Trator de Pneu / Pesadas) 
 

1 – Percorrer o trajeto inicialmente definido, demonstrando 
experiência e conhecimento na execução dos trabalhos 
específicos da função, observando a legislação de trânsito, a 
segurança própria, dos acompanhantes e de terceiros, condução 
defensiva e a que melhor conserve o veículo, habilidades ao 
operar o veículo, técnica/aptidão/eficiência e realizar manobras a 
serem definidas pelo examinador. 

 
 
 

80 (oitenta) pontos 

 
 
 

15 (quinze) minutos 

2 – Vistoria e verificação do equipamento: nível do óleo, água, 
bateria, combustível, painel de comando, pneus e demais itens. 20 (vinte) pontos 05 (cinco) minutos 

 TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 20 minutos 
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Art. 4º - A duração máxima para realização da prova será de 20 (vinte) minutos para cada candidato, iniciando-se as 09:00h e término 

previsto para as 12:00h, podendo sofrer atrasos. 
 
 

Art. 5º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 
 

Indianópolis/MG, 04 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 
 
                 ______________________________________                        ______________________________________ 
                              LINDOMAR AMARO BORGES                                                                 ANA PAULA APARECIDA VITAL 
                                                 Prefeito Municipal                                                                              Presidente da Comissão Especial Organizadora 
                                       Município de Indianópolis/MG                                                                                           do Processo Seletivo  
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