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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA DE VOLANTE 

(RETIFICADO) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS, através da sua COMISSÃO ESPECIAL DE 

CONCURSO PÚBLICO, nomeada pelo Decreto n. 025 /2019 de 25 de marco de 2019, 

CONVOCA os candidatos ao cargo de Motorista para submeterem a prova prática de 

volante que será realizada no dia 25/08/2019 (Domingo), a partir das 9:00 horas da 

manhã, em frente ao Edifício da Câmara Municipal de Crixas, sendo observado as 

seguintes condições: 

 

1. Os candidatos sujeitos à prova prática de teste de volante deverão comparecer 

no local da prova, munidos do documento de identificação com foto recente, 

e Carteira Nacional de Habilitação. 

 

2. A prova prática de direção veicular dos cargos de MOTORISTA será valorada da 

seguinte forma: o candidato inicia com 50 pontos, sendo-lhe subtraído o 

somatório dos pontos perdidos relativos às faltas cometidas no percurso e na 

colocação em vaga. Assim, sua pontuação final será calculada de acordo com 

a fórmula abaixo: 

 

3. Pontuação da Prova Prática = (40 pontos - Σ PP ), sendo “Σ PP”= somatório 

pontos perdidos 

 

4. O candidato terá a sua prova prática de direção avaliada por um examinador, 

que em conjunto com o examinado assinará a respectiva planilha de avaliação, 

ao final da aplicação da prova prática. 

 

5. No exame serão observados normas do trânsito em geral, normas de segurança 

do trabalho e cuidados com a manutenção do veículo ou máquina, e testes de 

conhecimentos práticos relacionados às atribuições do cargo, consumando em 

anotações da folha de avaliação técnica pelo Examinador, de acordo com os 

seguintes critérios de faltas cometidas:  

a)  para faltas consideradas gravíssimas o candidato perderá 04 (quatro) pontos 

cada: desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; avançar 

sobre o meio fio; não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três 

tentativas, no tempo estabelecido; avançar sobre o balizamento demarcado 

quando do estacionamento do veículo na vaga; transitar em contramão de 

direção; não contemplar a realização de todas as etapas do exame; avançar 

a via preferencial; provocar acidente durante a realização do exame; exceder 

a velocidade regulamentada para a via; deixar o condutor ou passageiro de 

usar o cinto de segurança; cometer qualquer outra infração de trânsito de 

natureza gravíssima;  

b) para faltas graves o candidato perderá 03 (três) pontos cada: desobedecer à 

sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; não observar as 

regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; não dar preferência de 

passagem ao pedestre que estiver atravessado a via para onde se dirige o 

veículo ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que 

ocorra sinal verde para o veículo; manter a porta do veículo aberta ou semi-

aberta durante o percurso da prova ou parte dele; não sinalizar com 
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antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; não usar 

devidamente o cinto de segurança; perder o controle de direção do veículo em 

movimento; cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave;  

c) para faltas médias o candidato perderá 02 (dois pontos) cada: executar o 

percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente 

livre; trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, 

da circulação; interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o 

início da prova; fazer conversão incorretamente; usar buzina sem necessidade 

ou em local proibido; desengrenar o veículo nos declives; usar o pedal da 

embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; entrar nas curvas com 

a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; engrenar ou utilizar as 

marchas de maneira incorreta durante o percurso; parar o veículo sobre a faixa 

de pedestres; colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas 

necessárias; cometer qualquer outra infração de trânsito de média;  

d) para faltas leves o candidato perderá 01 (um ponto) cada: provocar movimento 

irregular no veículo ou máquina, sem motivo justificado; ajustar incorretamente 

o banco do veículo ou máquina destinado ao condutor; não ajustar 

devidamente os espelhos retrovisores; apoiar o pé no pedal de embreagem com 

o veículo engrenado e em movimento; utilizar ou interpretar incorretamente os 

instrumentos do painel do veículo; dar partida ao veículo com a engrenagem 

de tração ligada; tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração 

em ponto neutro; cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve;  

e) o candidato perderá 05 (cinco) pontos para as seguintes faltas: não efetuar 

corretamente manobras de estacionamento com baliza ou movimento do 

veículo em rampa.  

6. Será considerado eliminado da prova prática de volante o candidato que não 

alcançar o mínimo de 20% (vinte por cento) dos pontos atribuídos à prova. 

7. Os candidatos convocados a submeterem a prova prática de volante são: 

 

Nº INSC CANDIDATO 

 1515599  Wellington Fernandes Tosta 

 1515213  Ana Claudia Bastos Nascimento 

 1486923  Guilhomar Batista Rocha 

 1487602  Messias Carlos De Lacerda 

 1507248  Antônio Jose de Celes 

 1558481  Silas Domevil de Souza 

 1487008  Rogerio Tavares da Silva 

 1487065  Leonardo Felix dos Santos Machado 

 1521421  Luiz Carlos De Souza 

 1550835  Wandris Francisco Afonso 

 1510234  Edmilson Fraga Xavier 

 1526182  Leandro Rodrigues De Souza 

 1515123  Jose Maria Machado 

 1519015  Nelio Marega 

 1546881  Walisson Rodrigues de Souza 
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 1565693  Josimo Pereira Maciel 

 1510582  Evando Euller da Cruz 

 1514835  Valdeir Morais da Silva 

 1547004  Nathan Caetano de Santana 

 1538800  Sergio De Souza Roque 

 1547995  Dyorgem Candido de Araujo 

 1487757  Carlos Antonio de Lima Maciel 

 1561717  Jucelino Pires de Oliveira 

 1538989  Wakislan Italo Soares Martins 

 1507704  Robert Rangel Procopio Correia 

 1540769  Denison Souza Silva 

 1530123  Luciene Pereira dos Santos Souza 

 1555430  Fernanda Marega Caetano Moreira 

 1555967  Mateus Barbosa dos Santos 

 

SALA DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS, 

ESTADO DE GOIÁS, AO 20 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

Ubaldo Ferreira de Carvalho 

Presidente da Comissão do Concurso 

 

 


