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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE JÓIA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 01/2015 

 

EDITAL N° 08/2015 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA 
 

JOSÉ ROBERTO ZUCOLOTTO MOURA, Prefeito Municipal de Jóia/RS, no uso de suas atribuições lega is que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna público o Edital nº. 08/2015 – Edital de 
Convocação para a Prova de Títulos e Prova Prática, referente ao Concurso Público nº. 01/2015 destinado 

ao provimento de cargos públicos, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.310/2002 e alterações 

posteriores, sob o regime estatuário; e empregos públicos, em conformidade com o disposto no Decreto -
Lei N.º 5.452, de 1º de Maio de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, sob regime celetista; certame 

que observará os regramentos pertinentes, além do estatuído no edital de abertura e inscrições, tudo sob 
a coordenação técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda. 
 

 

1. DA PROVA DE TÍTULOS E CONVOCADOS 
 

1.1 Convoca-se o candidato abaixo para proceder o envio dos títulos, observado o disposto no Edital nº. 
01/2015 – Abertura e Inscrições, em especial o item 7, para a Legalle Concursos, no endereço postal a 

seguir no período de 09 a 11 de dezembro de 2015.  

Caixa Postal 135, Santa Maria/RS, CEP 97010-970 
 

OBS.: O período mencionado é para postagem, devendo ser o envio pela modalidade Sedex. 
 

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

INSC CANDIDATO D NASC LP LEG ACG RLM CE NOTA RESULT 

70003498 THIAGO SARAIVA PEREIRA 06/04/1991 1,75 0,75 0,5 0,75 2,25 6 Aprov. 

 
 

2. DA PROVA PRÁTICA E CONVOCADOS 
 

2.1 A prova prática para o cargo de Motorista será realizada na seguinte data e horário: 
 Data: 13/12/2015 - Domingo 

 Horário: 9h 

 Local: Rua Brasilina Terra, sem número, em frente ao Ginásio Municipal Carlos Poletto. 
 Veículo: Micro-ônibus, Volare v8. 

 
2.2 A prova prática para o cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias será realizada na seguinte data 

e horário:  

 Data: 13/12/2015 - Domingo 
 Horário: 13h 

 Local: Rua Brasilina Terra, sem número, em frente ao Ginásio Municipal Carlos Poletto. 
 Veículos: Motoniveladora Caterpillar 120k, Ano 2013, Motoniveladora New Holland  170B, Ano 

2011, Retroescavadeira Randon 4x4 RK 406 B, Ano 2009 e Retroescavadeira Randon 4x2 RD 406 B, Ano 
2010. 

 

2.3 Os candidatos deverão comparecer, com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento 
de identidade que originou a inscrição em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o 

reconhecimento. 
 

2.4 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não 

poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência 
ou atraso. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do Concurso. Não será aplicada prova fora do dia, horário e local 
designado por edital.  

 
2.5 É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da ava liação e o 

comparecimento no horário determinado. 

 
2.6 Não será permitida a realização da prova do candidato que se apresentar após o início da prova.  

 
2.7 Durante a realização da avaliação, não serão permitidas consultas de espécie alguma, bem como o uso 

de máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravador, pagers, notebook, telefones celulares ou qualquer 

aparelho similar. O candidato que se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico 
deverá desligá-lo. A Legalle Concursos não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos e 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da avaliação. 
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2.8 Os candidatos devem vir preparados no que se refere à alimentação e agasalho por não 

haver previsão de horário para o término das Provas Práticas.  
 

2.9 Os candidatos aguardarão a chamada em um espaço especialmente a eles designado. Não será 
permitido à saída do local sem o acompanhamento de um fiscal.  

 

2.10 Os candidatos serão conduzidos ao local de realização de prova pelos fiscais da Legalle Concursos, 
onde receberão as instruções e indicação de onde serão desenvolvidos os trabalhos.  

 
2.11 Serão chamados para realização das tarefas seguindo rigorosa ordem alfabética.  

 
2.12 Todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução das tarefas estarão 

disponíveis no local.  

 
2.13 Os avaliadores da Prova Prática terão autonomia para interromper a execução da prova quando 

observado que o candidato está colocando em risco sua integridade física ou a de terceiros. Nes te caso o 
candidato será eliminado do Concurso Público.  

 

2.14 Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações, 
câimbras, etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir ou que 

lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado 
para nova prova.  

 
2.15 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 

das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou a 

critérios de avaliação/classificação.  
 

2.16 As provas acontecerão com qualquer clima/tempo.  
 

2.17 O candidato que não obtiver a pontuação mínima exigida será considerado eliminado e, 

consequentemente, estará automaticamente eliminado do Concurso.  
 

2.18 Ao término da avaliação, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação e dirigir-se diretamente a 
saída do local de realização de prova. O candidato não pode permanecer nas imediações do local de prova, 

nem antes e nem após a realização da mesma. 

 
2.19 A Prova Prática para o cargo de Motorista  será composta das seguintes atividades: 

 a) Inspecionar o veículo; 
 b) Balizamento; 

 c) Exame de Direção Veicular - habilidade prática de direção em via pública, obediência à 
sinalização e leis de trânsito e direção defensiva. 

  

2.30 O candidato será avaliado no exame de direção veicular e balizamento, em função da pontuação 
negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

 a) Faltas Eliminatórias (reprovação – 10 pontos negativos); 
 b) Faltas Graves (4 pontos negativos cada); 

 c) Faltas Médias (2 pontos negativos cada); 

 d) Faltas Leves (1 ponto negativo cada). 
 

2.31 Na atividade de balizamento, o candidato deverá estacionar o veículo em vaga delimitada por balizas 
removíveis. A delimitação da vaga balizada deverá atender as seguintes especificações, por tipo de veículo 

utilizado: 
 a) Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento); 

 b) Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento). 

c) O tempo máximo para o estacionamento será de cinco minutos, contados a partir do giro da 
ignição. 

 
2.32 A Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas será aplicada em 01 Retroescavadeira e 01 

Motoniveladora. 

 
2.33 A Prova terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos, por candidato, sendo 15 (quinze) em cada 

máquina, contados a partir do giro da ignição. Os tempos serão cronometrados pelos fiscais da Legalle 
Concursos. 
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2.34 A Prova Prática começará na Retroescavadeira e terminará na Motoniveladora. Caso o candidato 

exceda o limite de pontos negativos na primeira atividade, não será autorizado o início da segunda 
atividade. 

 
2.35 A prova prática será composta das seguintes atividades: 

 Retroescavadeira – 1ª Etapa: 

  a) Inspecionar máquina; 
  b) Encher com a concha dianteira da retroescavadeira uma carga de material retirado do 

monte indicado pelo fiscal da prova e descarregar em local demarcado. 
  c) Abrir uma valeta de 2 metros de comprimento por 0,5 (meio) metro de profundidade 

(aproximadamente), descarregando o material na lateral direita da valeta; 
  d) Tapar a valeta escavada com a concha dianteira; 

  e) Posicionamento correto da máquina no local de origem. 

 Motoniveladora – 2ª Etapa: 
  a) Inspecionar a máquina; 

  b) Abrir 5,00 (cinco) metros de valeta à esquerda com profundidade de até 15 (quinze) 
centímetros (aproximadamente); 

  c) Espalhar o material cavado à direita; 

  d) Tapar a valeta; 
  e) Preparar lâmina para execução de talude à direita. 

  f) Posicionar a máquina no local de origem. 
 

2.36 O candidato será avaliado no exame de direção e operação de máquina rodoviária, em função da 
pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte 

pontuação: 

 a) Faltas Eliminatórias (reprovação – 10 pontos negativos); 
 b) Faltas Graves (4 pontos negativos cada); 

 c) Faltas Médias (2 pontos negativos cada); 
 d) Faltas Leves (1 ponto negativo cada). 

 

2.37 A avaliação no exame de direção e operação de máquina rodoviária será realizada, considerando: 
verificação oral do equipamento (água, óleo, bateria); habilidades ao operar o equipamento; 

aproveitamento do equipamento; produtividade; técnica/aptidão/eficiência; utilização adequada de EPI 
(equipamento de proteção individual) e observância das normas de segurança. 

 

2.38 Considera-se faltas eliminatórias todas as infrações de trânsito previstas como gravíssimas no 
Código de Trânsito Brasileiro. As faltas graves, médias e leves são apuradas de acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro também. 
 

2.39 Dos convocados: 
MOTORISTA 
INSC CANDIDATO D NASC LP LEG ACG RLM CE NOTA RESULT 
70003108 EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER 13/06/1981 1,5 0,75 0,75 0,5 3,5 7 Aprov. 
70003166 NILTON CESAR PROENÇA DO ESPIRITO 

SANTO 
09/05/1974 0,75 1,25 1 0,75 2,75 6,5 Aprov. 

70005435 ROGER FELIPE SANTOS 01/11/1983 1 0,75 0,5 1 2,75 6 Aprov. 
70005405 ERON PEREIRA DA ROSA 02/12/1987 0,5 0,75 0,75 0,25 3,25 5,5 Aprov. 
70003828 RONALDO ADILIO PILATTI 28/01/1986 1,25 0,5 0,75 0,75 2,25 5,5 Aprov. 
70003932 AIRTON ROLIANO DA COSTA 09/02/1970 0,75 0,75 0,75 0 3 5,25 Aprov. 
70003595 JARDEL SILVA 09/12/1988 0,75 0,75 0,25 1 2,5 5,25 Aprov. 
70003651 ALDAIR JOSE PEDROSO 17/04/1974 1,25 0,5 0,5 0,5 2,25 5 Aprov. 
70003800 ANDRÉ WILSON FERREIRA 21/09/1980 0,75 0,75 0,75 0,25 2,5 5 Aprov. 
70002926 GILMAR DA CONCEIÇÃO 24/05/1978 1 0,25 0,5 0,5 2,75 5 Aprov. 
70003924 JOSUÉ DOS ANJOS OLIVEIRA 06/05/1985 1 0,5 0,5 0,25 2,75 5 Aprov. 
70003304 LUIS FERNANDO DELLA FLORA  08/06/1990 0,5 0,75 0,5 1,25 2 5 Aprov. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 
INSC CANDIDATO D NASC LP LEG ACG RLM CE NOTA RESULT 
70003829 RONALDO ADILIO PILATTI 28/01/1986 1 0,75 0,75 1,25 2,75 6,5 Aprov. 
70004410 GILMAR FRANCISCO DE LIMA 21/11/1962 1,25 1 0,75 1 2,25 6,25 Aprov. 
70003810 ORIOSVALDO DOS SANTOS ROQUE 25/12/1980 0,25 0,75 0,75 1,25 3 6 Aprov. 
70003888 CLAITON SOCOLOSKI 27/01/1994 1 0,5 0,5 1,25 2,5 5,75 Aprov. 
70003663 JAIR ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 24/07/1976 1 0,75 0,75 0,75 2 5,25 Aprov. 
70005080 RAMÃO DANILO TRINDADE DE 

OLIVEIRA 
22/11/1972 1 0,75 0,5 1 2 5,25 Aprov. 

 
Jóia RS, em 08 de dezembro de 2015. 

 
JOSÉ ROBERTO ZUCOLOTTO MOURA 

Prefeito Municipal de Jóia/RS 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 


