EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019

REGULAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O
CARGO DE MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS (CNH – C, D OU E)
O PREFEITO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE
SANTA CATARINA, senhor WILSON TREVISAN, no uso de suas atribuições conferidas
pelo artigo 72, da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990, TORNA PÚBLICO o
Regulamento da Prova Prática para o cargo de Motorista e Operador de Máquinas
(CNH – C, D ou E), dos candidatos cujas inscrições foram homologadas, e informa que:
I – A data da prova prática é 23 de março de 2019, às 13h00min, na
Sede da Secretaria de Obras sito a Rua Guanabara, nº 1288, Bairro São Luiz, neste Município;
II – A prova prática será constituída das seguintes etapas:
habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos obrigatórios), postura, sinalização
(regras de trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de ultrapassagem),
manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio
motor), retrovisor, direção defensiva, entre outros critérios pertinentes ao conhecimento do
veículo e dos trabalhos a serem realizados com os mesmos;
III - A prova será realizada pelos candidatos inscritos à vaga de
Motorista (CNH – C, D ou E), com Caminhão basculante, marca Mercedes- Benz, modelo
2729K ATRON 6X4, frota 279, patrimônio 296, placa QHC 6985 e Operador de Máquinas
(CNH – C, D ou E), com motoniveladora 120 K, marca Caterpillar, patrimônio 207, frota 272
disponibilizado pela Secretaria de Obras;
IV - Em caso de mau tempo que inviabilize a realização da prova
prática para o cargo de Motorista, a mesma será realizada em outra data previamente marcada
e comunicada com antecedência aos candidatos através de ampla divulgação na imprensa, site
da Prefeitura e da Ameosc;
V - Os fiscais de prova prática do Poder Executivo Municipal são os
servidores Jose Claudir Xavier, portador da matrícula funcional nº 19714903 e Antonio
Dariff, portador da matrícula funcional nº 129502.
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC,
Em, 15 de março de 2019.

WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

