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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019 

RETIFIFCAÇÃO Nº 05 

A Prefeitura Municipal de Itapeva, através do Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 05 do Edital de 

Abertura do Concurso Público – Edital nº 01/2019. 

 

1. DAS RETIFICAÇÕES 

 

1.1. No Capítulo 11 – DAS PROVAS PRÁTICAS, especificamente nos itens 11.7., 11.7.1., 

11.8. e 11.9., leia-se como segue e não como constou: 

 

11.7. A provas prática para o cargo de Operador de Máquinas terá pontuação total de 100 

(cem) pontos. 

11.7.1. O candidato deverá desenvolver uma ou mais atividades relacionadas ao cargo, 

em conformidade a descrição apontada no Anexo I do Edital de Abertura. Será 

considerado APTO ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas o candidato que, ao final 

da prova prática, obtiver no mínimo 50 (cinquenta) pontos no conjunto da prova. 

11.8. Será considerado, na avaliação da Prova Prática para o Cargo de Motorista Carteira D, 

os seguintes critérios: 

FALTA GRAVISSIMA – 04 pontos por 

infração cometida em cada item abaixo 

especificado: 

FALTA GRAVE – 03 pontos por 

infração cometida em cada item 

abaixo especificado: 

FALTA MÉDIA – 02 pontos por infração 

cometida em cada item abaixo 

especificado: 

FALTA LEVE – 01 pontos por infração 

cometida em cada item abaixo 

especificado: 

• Entrar na via preferencial sem o 

devido cuidado. 

• Não parar na placa pare.  

• Avançar farol vermelho. 

• Invadir a faixa da contramão de 

direção. 

• Não respeitar a preferência do 

pedestre. 

• Subir na calçada destinada a pedestre. 

• Encostar uma das rodas na guia. 

• Derrubar os cones da baliza ou 

encostar-se a eles. 

• Não conseguir fazer a manobra, baliza 

ou garagem. 

• Estacionar o veículo longe da guia em 

50 cm. 

• Movimentar o veículo sem usar cinto 

de segurança. 

• Movimentar o veículo com a porta 

aberta. 

• Necessitar de correção prática ou 

verbal do examinador. 

• Não ajustar o banco ou espelhos 

retrovisores. 

• Movimentar o veículo com o freio 

de mão acionado. 

• Não manter distância de segurança 

dos demais veículos. 

• Não conduzir o veículo de maneira 

adequada em lombada, valeta ou 

buraco. 

• Deixar motor do veículo desligar 

antes do término da prova (deixar 

morrer). 

• Não sair em primeira marcha.  

  

  

  

  

  

• Não fazer a sinalização devida (setas). 

• Dirigir todo percurso ou parte dele só 

com uma mão no volante. 

• Apoiar o pé no pedal da embreagem 

com o veículo em movimento. 

• Engrenar as marchas de maneira 

incorreta. 

• Provocar movimentos irregulares por 

mau uso do freio. 

• Provocar movimentos irregulares por 

mau uso da embreagem.  

  

  

  

  

  

  

• Usar a buzina sem justa razão. 

• Ignorar ou desconhecer os 

instrumentos do painel. 

• Não verificar pneus, água e óleo. 

• Não saber ler corretamente o 

manômetro. 

• Não verificar a parte elétrica (seta, luz 

de freio, farol, etc.) 

• Não saber ligar o veículo. 

• Não saber onde soltar freio de mão.  

  

  

  

  

  

11.9. Será considerado NÃO APTO o candidato ao Cargo de Motorista Carteira D que somar 

pontuação igual ou superior a 04 (quatro). 
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2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura nº 

01/2019 e suas retificações. 

 

Itapeva, 25 de outubro de 2019. 

 

LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


