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EDITAL DA PROVA PRÁTICA 

 

1. DA PROVA PRATICA 

 

1.1. A prova prática para os empregos públicos municipais constantes neste edital será em dia e horário 

sempre marcados posteriormente, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a 

entrada de candidatos atrasados. 

1.2.  A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Compreensão do emprego de: 

Motorista, através de avaliação do desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições 

inerentes ao emprego público, especificadas no ANEXO III do  edital de abertura. 

1.3. A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de empregar o conhecimento das 

atribuições do cargo no desenvolvimento de tarefas propostas. 

 

1.4. A Compreensão será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas 

propostas, sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital. 

1.5. A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 

"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale 

de “0”(zero) a “50” (cinquenta) pontos. 

1.6. Todos os Exames práticos serão realizados perante uma comissão designada pelos dirigentes do 

concurso.  Durante todo o tempo, o candidato examinado deverá estar acompanhado por no mínimo, um 

dos examinadores. 

1.7. O candidato, ao terminar a prova prática, deverá se retirar do local de aplicação da prova a fim de 

não prejudicar o andamento do concurso de avaliação, bem como não intervir psicologicamente na 

avaliação do próximo candidato. 

1.8. Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, portando cédula de 

identidade, a original da mesma. 

1.9. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar 

desconhecimento sobre a realização da prova, como justificativa de sua ausência. O não 

comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará 

na eliminação no Concurso Público. 

1.10.  Serão convocados para as provas práticas para os quais prevê o Edital, candidatos aprovados e 

classificados na proporção citada a seguir, aplicando-se, em caso de igualdade de notas, os critérios de 

desempate previstos no presente Edital. 
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1.11. Será considerado aprovado na prova prática o candidato que obtiver nota igual o superior a 50 

(cinquenta) pontos. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Floreal / SP, 05 de Outubro de 2021. 

 

 

Norival Fracisco Garcia Junior. 

Prefeito Municipal. 

 

Emprego Público 
Quantidade de candidatos que serão 

convocados para a prova prática 

Motorista Até o 15º (décimo quinto) colocado 
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