
 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA   

 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Senador Guiomard, nomeada pelo 

Decreto nº 171 de 12 de Agosto de 2015, no uso de suas atribuições legais e considerando os Itens 13.11 e 

13.11.1 do Edital de Concurso Público Nº01/2015, torna público os Critérios de Pontuação das Prova Práticas 

para os cargos de Apoio Administrativo Educacional (Merendeira)/Zona urbana e rural,  Apoio Administrativo 

Educacional (Transporte Escolar CNH Categoria D)/ Zona urbana e rural,  Motorista CNH "D"/ Zona urbana 

e rural, Operador de Máquinas/ Zona urbana e rural e Tratorista. 

 

CARGO CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS 

 

 

 

MERENDEIRA 

o Utilização de Equipamento de Proteção Individual; 

o Organização; 

o Divisão de trabalho e cooperação; 

o Atitude ética; 

o Utilização do tempo. 

APOIO 

ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL E 

TRANSPORTE 

ESCOLAR – CNH – 

CATEGORIA D. 

o Verificação de equipamentos obrigatórios e condições do equipamento antes da saída; 

o Condução do equipamento;  

o Operação dos acessórios do equipamento;  

o Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica;  

o Utilização do tempo. 

 

 

MOTORISTA CNH 

– CATEGORIA D 

o Verificação de equipamentos obrigatórios e condições do equipamento antes da saída; 

o Condução do equipamento;  

o Operação dos acessórios do equipamento;  

o Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica;  

o Utilização do tempo. 

 

 

TRATORISTA 

o Verificação de equipamentos obrigatórios e condições do equipamento antes da saída; 

o Condução do equipamento;  

o Operação dos acessórios do equipamento;  

o Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica;  

o Utilização do tempo. 

 

 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

PESADAS 

o Verificação de equipamentos obrigatórios e condições do equipamento antes da saída; 

o Condução do equipamento;  

o Operação dos acessórios do equipamento;  

o Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica;  

o Utilização do tempo. 

 

A pontuação da Prova Prática será de 10 (DEZ) PONTOS, apenas classificatória/não eliminatória, e que será 

acrescida à pontuação resultante das Provas Objetiva e de Títulos de cada candidato.   

 

Os dias, locais e horários da realização das provas, já contam de publicação anterior realizada anteriormente no 

site www.aplicativabrasil.listaeditais.com.br. 

 

 

Senador Guiomard,11 de Dezembro de 2015 

 

 

 

Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Senador Guiomard 

Decreto nº 171 de 12 de Agosto de 2015 


