ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 024/2014
ANEXO VIII – DETALHAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS
CARGOS: MOTORISTA DE CAMINHÃO I, RAMPEIRO/BORRACHEIRO, ROÇADOR, TRATORISTA E TRATORISTA
AGRÍCOLA.
Orientações gerais aos candidatos de todos os cargos que exigem prova prática:
1) O candidato aguardará sua vez para realização da prova em local reservado para este fim.
2) Ao concluir a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação, sem comunicar-se com
os demais candidatos.
3) A prova prática será avaliada em no máximo 30 (trinta) minutos para cada candidato, num total 10,00 (dez)
pontos, conforme os critérios especificados e descritos na Grade de Avaliação.
4) Todos os candidatos terão o mesmo tempo de realização da prova, bem como a mesma tarefa a executar.
A prova prática será realizada com base no seguinte conteúdo:
MOTORISTA DE CAMINHÃO I:
O candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre a manutenção do veículo; noções de embreagem, câmbio e
direção; posicionamento do veículo na via; instrumentos do painel; noções de sinalização de transito; bem como
habilidade na condução de um Caminhão com caçamba.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto;
c) Estar munido com a Carteira Nacional de Habilitação categoria “C” ou superior.
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RAMPEIRO / BORRACHEIRO:
O candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre a manutenção e lubrificação de veículos e equipamentos;
leitura dos instrumentos do painel; noções sobre os diferentes tipos de pneus e câmaras de ar utilizados nos veículos;
noções sobre os tipos de consertos dos pneus; conhecimento sobre o uso e cuidados com ferramentas, máquinas e
equipamentos utilizados na atividade; conhecimento sobre as técnicas de montagem e desmontagem de pneus,
calibragem dos pneus, medidas de pneus e rodas; conhecimento sobre as técnicas de borracharia; noções de lavação
e lubrificação do sistema de suspensão; e noções de segurança no trabalho.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto;

ROÇADOR:
O candidato ao cargo será examinado por profissional capacitado que o observará durante a realização de algumas
tarefas corriqueiras inerentes ao cargo, tais como: serviços de capina em geral; realização de roçada manual e/ou
mecanizada; noções de segurança no trabalho; e acabamento do serviço. A postura, a manutenção da limpeza no local,
a técnica aplicada e o tempo gasto durante a realização da tarefa também farão parte da avaliação do candidato.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto.
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TRATORISTA:
O candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre a manutenção do equipamento; noções de embreagem,
câmbio e direção; posicionamento do veículo na via; instrumentos do painel; noções de sinalização de transito; bem
como habilidade na condução e operação de uma Carregadeira.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto;
c) Estar munido com a Carteira Nacional de Habilitação categoria „C‟ ou superior.

TRATORISTA AGRÍCOLA:
O candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre a manutenção do equipamento; noções de embreagem,
câmbio e direção; posicionamento do veículo na via; instrumentos do painel; noções de sinalização de transito; bem
como habilidade na condução e operação de um Trator Agrícola e seus implementos.
Requisitos para a realização da prova prática:
a) Estar trajado e calçado adequadamente para a execução das tarefas da prova prática;
b) O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, munido de documento de identidade oficial com foto;
c) Estar munido com a Carteira Nacional de Habilitação categoria „C‟ ou superior.
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