
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/PMRC/2020 
 

RETIFICAÇÃO Nº 05 

 

A Prefeitura Municipal de Rio Crespo, através do Instituto de Educação e 

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

Abertura do Concurso Público nº 001/PMRC/2020. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1.  No Capítulo 10 – DAS PROVAS PRÁTICAS, especificamente moo tem 10.6, leia-se como 

segue e não como constou: 

CRITÉRIOS ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Investigação 

de 
conhecimento 

na operação 
da máquina 

Serão realizadas 04 perguntas 

ao candidato para investigar 
conhecimento e experiência 

em operar a máquina antes do 
início das atividades. 

Insatisfatório = 0 

(zero) pontos 

Regular = 5 

(cinco) pontos 

Bom = 10 

(dez) pontos 

Ótimo = 20 

(vinte) pontos 

Inspeção da 

máquina 

O candidato deverá 

inspecionar os 04 principais 

itens da máquina para 
certificar que a máquina está 

apta para iniciar os trabalhos. 

Insatisfatório = 0 

(zero) pontos 

Regular = 5 

(cinco) pontos 

Bom = 10 

(dez) pontos 

Ótimo = 20 

(vinte) pontos 

Execução do 

Serviço 
Solicitado 

Será solicitado pelo avaliador 
ao candidato uma atividade 

utilizando o mecanismo da pá 
e rotação da cabine, sendo a 

escavação de um buraco com 

as medidas pré-definidas 
largura x profundidade x 

comprimento. 

Insatisfatório = 0 

(zero) pontos 

Regular = 5 

(cinco) pontos 

Bom = 10 

(dez) pontos 

Ótimo = 20 

(vinte) pontos 

Habilidade na 
direção da 

máquina 

Será aferido pelo avaliador se 
o candidato possui habilidade 

de acordo com as infrações 
abaixo: 

• Não executou a tarefa 

dentro do período 

estimado 

• Não conseguiu dar 
partida na máquina de 

imediato. (máximo 
três tentativas 

• Não passar as marchas 

de forma adequada 

• Falta de conhecimento 
para manuseio para 

operação e 

movimentação da 
máquina. 

Insatisfatório = 0 

(zero) pontos 

Regular = 5 

(cinco) pontos 

Bom = 10 

(dez) pontos 

Ótimo = 20 

(vinte) pontos 



 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura 

001/PMRC/2020. 

 

Rio Crespo, 03 de setembro de 2020. 

 

EVANDRO EPIFANIO DE FARIA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
MARCOS VINICIUS FERNANDES SILVA 

SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO 

Estacionar e 
Organizar 

 
Nesta etapa de organizar e 

estacionar serão avaliados os 

seguintes itens: 

• Não estacionou a 
máquina de forma e 

local adequado. 

• Ao desligar a máquina 
deixar a pá em 

posição recolhida. 

• Limpeza e organização 

da cabine após o final 
do trabalho. 

• Deixar o veículo 

travado ao solo com a 
pá.  

Insatisfatório = 0 
(zero) pontos 

Regular = 5 
(cinco) pontos 

Bom = 10 
(dez) pontos 

Ótimo = 20 

(vinte) pontos 


