PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SERGIPE
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
A Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público do Edital nº 001/2018, nomeado pelo Prefeito
Municipal de Areia Branca - Estado de Sergipe, especialmente designada para este fim, nos termos da Portaria Municipal nº.
873/2018, de 24 de Janeiro de 2018, autoriza a empresa Planejar Consultoria e Planejamento, publicar no dia 08.10.2018, o
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA do Edital do Concurso Público nº
001/2018, da Prefeitura Municipal de Areia Branca – Sergipe
Os candidatos APROVADOS na prova objetiva, cuja classificação, seja correspondente a até TRÊS VEZES o número das
vagas previstas para o referido cargo de Motorista, que as Provas Práticas previstas no edital 001/2018 serão aplicadas no
dia 14 DE OUTUBRO DE 2018, a partir das 08:00 horas, no Espaço da Cozinha Comunitária, localizado na Rua
Francisco Monteiro, s/nº, esquina com a Praça Joviniano Freire de Oliveira, Centro, Areia Branca (SE).
DAS PROVAS PRÁTICAS
A prova prática terá caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescentes do total
de pontos obtidos.
A Prova Prática será realizada para os candidatos ao cargo de Motorista não eliminado na Prova Objetiva de
Conhecimentos e cuja classificação, seja correspondente a até TRÊS VEZES o número das vagas previstas para os
referidos cargos. Em caso de empate, serão chamados os candidatos que possuem a mesma nota do último dessa
lista.
O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, e
terá tolerância máxima de 15 (quinze) minutos do horário fixado para seu início de cada turma.
Para a prova prática de Direção, os candidatos convocados deverão apresentar-se com trajes apropriados e munidos de
documento de identidade no seu original e Carteira Nacional de Habilitação – conforme Categoria de Habilitação exigida no
Anexo III (MOTORISTA - Letra “D”), dentro do prazo de validade, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando
houver tal exigência na CNH, de acordo com a legislação vigente (código Nacional de Trânsito).
O candidato que não apresentar os documentos de identidade no seu original e/ou Carteira Nacional de Habilitação conforme
exigência de cada cargo não poderá realizar a avaliação prática.
O candidato que não comparecer à Prova Prática ou que não puder realizá-la por não portar os documentos necessários será
automaticamente desclassificado, independente da nota obtida na prova escrita objetiva. Não serão aceitos, em hipótese
alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos pelo Edital de convocação para a
realização da Prova Prática.
* PRÁTICA DE DIREÇÃO - CARGO: MOTORISTA
As provas práticas consistirão em:
Tarefa 01: Executar manobra no veículo, colocando-o em baliza demarcada.
Tarefa 02: Manobrar o veículo no pátio e em vias públicas, retornando para o pátio ao final.
O tempo será definido pela Comissão avaliadora e divulgado aos candidatos antes das provas.
O candidato começará a prova com 100 pontos, onde cada falta será descontada de acordo com a tabela abaixo.
Faltas eliminatórias: (Eliminam o candidato na mesma hora)
a) desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória;
b) avançar sobre o meio fio;
c) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo duas tentativas, e no tempo estabelecido;
d) avançar sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga;
e) usar a contramão de direção;
f) não completar a realização de todas etapas do exame;
g) avançar a via preferencial;
h) provocar acidente durante a realização do exame;
i) exceder a velocidade indicada na via;
j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.
Faltas graves (30 pontos negativos)
a) desobedecer à sinalização da via ou do agente de autoridade de trânsito;
b) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção;
c) Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou
ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo;
d) manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele;
e) não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente;
f) não usar devidamente o cinto de segurança;
g) perder o controle da direção do veículo em movimento;
h) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.
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Faltas médias (20 pontos negativos)
a) executar o percurso da prova, no todo ou em parte, sem estar o freio de mão inteiramente livre;
b) trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima;
c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o inicio da prova;
d) fazer conversão incorretamente;
e) usar a buzina sem necessidade ou em local proibido;
f) desengrenar o veículo nos declives;
g) colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias;
h) usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens;
i) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro;
j) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;
k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
Faltas Leves (10 pontos negativos)
a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
b) ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor;
c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores
d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
e) utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;
f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;
g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;
h) cometer qualquer outra infração de natureza leve.
PRÁTICA DE DIREÇÃO - CARGO – MOTORISTA
LOCAL: ESPAÇO DA COZINHA COMUNITÁRIA
ENDEREÇO: Rua Francisco Monteiro, s/nº, Centro, Areia Branca (SE)
DATA: 14/10/2018 (DOMINGO)
Código

Nome

Identidade

Nasc.

Objet

33985480
11347066
1331043
22920242
1197341

31/12/1989
03/08/1972
06/09/1978
27/12/1994
15/11/1974

83,37
86,71
86,71
83,37
86,71

32825137
3087761-0
1564210
1305108
1338723006

06/07/1992
17/07/1988
07/06/1985
30/05/1980
08/08/1988

93,38
86,71
86,71
83,37
83,37

33974934
1357483
33249970
34593187
1534123

31/01/1992
25/10/1980
24/09/1990
16/05/1991
18/02/1984

90,04
86,71
93,38
90,04
86,71

1544079
1358825
32237790
32515200
1812818/

06/04/1986
26/04/1978
09/02/1987
18/01/1987
22/11/1980

86,71
93,38
83,37
83,37
83,37

29090652
33132615
39655946
32206402
1333903650

09/10/1989
02/04/1996
26/11/1978
11/10/1985
20/12/1984

83,37
86,71
83,37
83,37
86,71

TURMA: 08:00 HORAS
11453
4039
4694
11314
21526

ADENOALDO MENNDONCA DE FREITAS
ADILSON LEANDRO DOS SANTOS
ADOLFO MENEZES SANTOS
ALERCIO ALVES DE JESUS
ALEX DA SILVA SANTOS

PNE

TURMA: 08:40 HORAS
6488
8013
6498
3936
15516

ALLAN FELIX BARBOSA
ANDRE SANTANA RIBEIRO
ANTONIO MARCOS SANTOS MENDES
BRUNO DA SILVA CAMPOS
CLESTON DANTAS DOS REIS

TURMA: 09:20 HORAS
1987
13504
1996
9601
40069

CLEVERTON SANTOS
CLOVIS ALVES MENEZES JUNIOR
DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE
DAVID FRERE FONTES
ELDER DIAS ARAUJO

TURMA: 10:00 HORAS
15514
15378
15828
378
16854

ELENALDO SANTOS DE SANTANA
EVERTON CORREA OLIVEIRA
GEOVANI ALVES DOS SANTOS
ISLAN OLIVEIRA ARAUJO
IVAN FARIAS DE LIMA

TURMA: 10:40 HORAS
154
1021
14884
16070
8926

JASMIM SOARES ALVES
JEAN VICTOR MOTA SANTOS
JERFERSON SOUZA DA CUNHA
JONATHAS OLIVEIRA FILHO
LEANDRO ARAUJO CORREIA
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TURMA: 11:20 HORAS
12499 LIBNI TALMAI SANTOS COSTA
32703295
23/11/1991
93,38
10193 MARCEL DE OLIVEIRA SANTOS
31430252
12/05/1987
93,38
10016 MARCEL NUNES DE ALMEIDA
32036442
31/03/1984
86,71
16055 NIWDSON DOS SANTOS
34025898
15/01/1990
93,38
10965 PAULO ALBERTO FELIX NOBRE
1554174
04/12/1987
83,37
2251 SILMARA CORREIA DE MOURA SILVA
34292748
16/12/1988
83,37
16708 TATIANE DOS SANTOS SOUZA
1425813
29/07/1984
83,37
=====================================================================================================

*********************************************************************************************

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SERGIPE
RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS/PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE
*********************************************************************************************
Código

Nome

Identidade

Nasc.

Objet

TURMA: 11:40 HORAS
213 ALISSON BRUNO DA SILVA MORAIS
30499992
24/10/1984
73,37
PNE
19619 FABIANO RIVISSON DA SILVA SANTOS
1235072
30/05/1977
73,37
PNE
440 RAFAEL MACIEL DE ALMEIDA
33627746
24/04/1989
56,69
PNE
=====================================================================================================
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