
                                      

 

 

          
                      

 

 

 

A Prefeitura de Guariba - SP, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida 

Evaristo Vaz, 1190, Centro, CEP: 14840-000, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal, Exmo. Senhor CELSO ANTONIO ROMANO, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o EDITAL 21-001/2021 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS 

PROVAS PRÁTICAS referentes ao Edital 001/2021. 

DAS MEDIDAS PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS COVID-19: 

Por ocasião da realização da Prova Prática, como medidas de proteção contra a transmissão 

do coronavírus (Covid-19), o candidato deverá:  

1. Comparecer ao local de aplicação usando máscara.  

1.1. O candidato poderá portar máscaras reservas, se necessário, de modo a 

possibilitar a troca a cada duas horas;  

1.2. As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou qualquer outro material, 

desde que não contenham partes de metal; 

1.3. Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, 

além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas 

descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham 

coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transparente; 

 1.4. Se desejar, o candidato também poderá levar o seu próprio recipiente 

contendo álcool gel, desde que em recipiente transparente; 

 1.5. As máscaras e os frascos de álcool em gel deverão ser de uso individual e 

não poderão ser compartilhados entre os candidatos; 

 1.6. Não serão fornecidas máscaras nem frascos de álcool aos candidatos;  

2. Armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser 

trazido pelo candidato. 
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3. Permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências 

dos locais de realização de prova. 

4. Submeter-se à verificação da temperatura corporal para a permissão do acesso 

ao local de prova. Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento 

da chegada, seja igual ou inferior a 37,5 °C, será permitida a entrada no prédio. Se 

a temperatura corporal for superior a 37,5 °C, será realizada imediatamente uma 

segunda aferição. Se for confirmada, na segunda aferição, que a temperatura 

corporal do candidato é superior a 37,5 °C não será permitido o seu ingresso ao 

local de prova. (Seguindo orientação das autoridades de saúde). 

5. Observar o distanciamento adequado de, no mínimo, 1,5m no momento do 

ingresso nos prédios e salas de aplicação de provas.  

6. Poderá ser solicitado ao candidato que baixe sua máscara com vistas à 

identificação facial e verificação da semelhança com o documento de 

identificação. 

 7. Permanecer de máscara para uso dos banheiros e deve-se observar os 

procedimentos de higienização para consumo de água.  

8. Manter os cabelos presos enquanto estiver dentro dos locais de aplicação no 

caso de ter cabelos compridos. 

 9. Submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da prova para 

evitar aglomeração.  

10. Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em 

embalagem transparente, pois não será permitida a utilização de bebedouros.  

11. Em razão da situação gerada pela pandemia de Covid-19, as medidas aqui 

apresentadas complementam as condições de eliminação do candidato do certame 

constantes no edital 001/2021.  

12. Será automaticamente eliminado do concurso público, o candidato que, 

durante a realização das provas, descumprir as medidas de proteção constantes 

neste documento. 

 13. Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos gerais 

de prevenção da Covid-19 estarão disponíveis no endereço eletrônico. 

 

 



 

 

 

Artigo 1º - A Prova Prática para o cargo de MOTORISTA acontecerá no dia 06 de março 

de 2022, localizado no Parque dos Lagos Vereador Luis da Conceição, onde o candidato 

deverá se apresentar no Centro de Convivência do Idoso - Av. Luiz Barrichello, n 644, 

Guariba – SP, horários conforme Anexo I deste documento.  

Artigo 3º - Os candidatos(a)s serão avaliados conforme CAPÍTULO VIII – DA PROVA 

PRÁTICA do Edital 001/2021: 

1. A Prova Prática para Motorista, de caráter eliminatório e classificatório, será 

regida por Edital Regulamentar e de Convocação publicado no site 

www.consulpam.com.br, onde constarão todas as informações necessárias ao 

candidato(a), dentre elas: local, dia, horário da prova e critérios de avaliação.  

2. Avaliar-se-á quanto à Prova Prática para o cargo referido a capacidade, atenção 

e percepção dos candidatos(a)s no trato das questões ligadas à sua categoria 

profissional, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o 

conhecimento de normas de segurança no trabalho. 

 3. Somente farão a Prova Prática: 

3.2 Motorista: Ser aprovado nas provas objetivas e mais bem classificados até a 40ª 

(quadragésima) posição. Pessoa com Deficiência: classificados na prova objetiva 

até a 3ª (terceira) posição.  

5. O cargo de Motorista será avaliado conforme os seguintes critérios: 

 5.1 Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 minutos 

do horário estipulado e portando documento oficial com foto, o mesmo indicado no 

ato da inscrição.  

5.2 Para submeter-se à Prova Prática, o candidato deverá apresentar ao examinador 

a Carteira Nacional de Habilitação exigida para o cargo (categoria D), conforme 

estabelecido no Anexo I deste Edital, não sendo aceitos, para realização da Prova, 

protocolos ou declarações. 

 5.3 O cargo de Motorista será avaliado conforme os seguintes critérios: 

 

DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO: 

MOTORISTA 



 5.3.1 QUANTO À PONTUAÇÃO DAS FALTAS COMETIDAS PARA AS 

FUNÇÕES DE MOTORISTA:  

I) uma falta eliminatória: reprovação;  

II) uma falta grave: 15,0 (quinze) pontos negativos; 

 III) uma falta média: 7,5 (sete e meio) pontos negativos;  

IV) uma falta leve: 2,5 (dois e meio) pontos negativos;  

V) não realização da atividade no prazo máximo de 3 minutos. 

 QUANTO AS FALTAS: 

 I. Faltas Eliminatórias: 

 a) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória;  

b) avançar sobre o meio fio; 

 c) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas; 

 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 as etapas do exame;  

g) avançar a via preferencial;  

h) provocar acidente durante a realização do exame; 26 

 i) exceder a velocidade indicada na via; 

 j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

 II. Faltas Graves: 

 a) desobedecer à sinalização da via, ou do agente da autoridade de trânsito;  

b) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção;  

c) não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via 

transversal na qual o veículo vai entrar, ou ainda quando o pedestre não tenha 

concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal; 

 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. 

 III. Faltas Médias: 

 a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, 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 início da prova; 

fazer conversão incorretamente; 

 d) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 

 e) desengrenar o veículo nos declives;  

f) colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 

 g) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 

 h) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 

 i) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;  

j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.  

IV. Faltas Leves:  

a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 

 b) ajustar incorretamente o banco de 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. 



 

 

6. A Prova Prática para Motorista valerá 100 (cem) pontos e será classificado o 

candidato(a) que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos.  

7. O candidato(a) que faltar à Prova Prática será eliminado do concurso.  

8. Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da banca 

examinadora, a Prova Prática poderá ser adiada ou interrompida, acarretando novo 

horário e/ou data a serem estipulados e divulgados aos candidatos(a)s.  

9. Ocorrendo a hipótese mencionada no item anterior, os candidatos(a)s que tiverem 

testes completados não os realizarão novamente.  

10. Aplica-se à avaliação de Prova Prática, as regras dispostas no Capítulo referente 

à aplicação das Provas Objetiva, no que couber. 

 

 

Guariba - SP, 28 de fevereiro de 2022. 

 

CELSO ANTONIO ROMANO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 01 – DATA E HORÁRIOS  

CANDIDATOS CONVOCADOS - 09H 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA HORÁRIO 

309004054 

ALEX ROGERIO DE 

ARAUJO 
06/03/2022 09:00 

309000489 

ALEX RUBIO 

ALVEJANES 
06/03/2022 09:00 

309000797 

ALEXANDRE SANT 

ANA DOS SANTOS 
06/03/2022 09:00 

309000615 
ANDERSON CARLOS 

DOS SANTOS 
06/03/2022 09:00 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS - 10H 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA HORÁRIO 

309002886 
ANDRE LUIZ 

MOREIRA DO SANTOS 
06/03/2022 10:00 

309001770 
ANDRE MARQUEZI DE 

ALMEIDA 
06/03/2022 10:00 

309003320 
ANTONIO PORTA 

FILHO 
06/03/2022 10:00 

309005726 
CARLOS JOSE SILVA 

MASCENA 
06/03/2022 10:00 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS - 11H 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA HORÁRIO 

309005615 CLAUDEMIR RE 06/03/2022 11:00 

309003018 
DAVI ALVES 

MOREIRA 
06/03/2022 11:00 

309000073 
DENIS RODRIGUES 

MIRANDA 
06/03/2022 11:00 

309001110 
DIJON SILVA 

BERLANDA 
06/03/2022 11:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANDIDATOS CONVOCADOS - 13H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS - 14H 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS - 15H 

 

 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA HORÁRIO 

309001778 

ELAN FRANCISCO 

ASCANIO DOS 

SANTOS 

06/03/2022 13:00 

309003408 
ERIOSVALDO 

BRANDAO DE ARAUJO 
06/03/2022 13:00 

309005713 FLAVIO GONCALVES 

AUGUSTO 
06/03/2022 

13:00 

309002053 
GERALDO CANDIDO 

DE SOUZA 
06/03/2022 13:00 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA HORÁRIO 

309004689 
GILSON JOSE DA 

SILVA 
06/03/2022 14:00 

309001452 
JEFERSON LUIZ 

VOLTARELI 
06/03/2022 14:00 

309003727 
JEUVANO JOSE DE 

MATOS JUNIOR 
06/03/2022 14:00 

309003198 
JOSE ROBERTO 

MAFFEI 
06/03/2022 14:00 

309005561 
LUCIANO DA SILVA 

MOTTA 
06/03/2022 14:00 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA HORÁRIO 

309005076 MARCELO ROCHA ARAUJO 06/03/2022 15:00 

309004376 MARCOS DANILO JORA 06/03/2022 15:00 

309001183 
MAURICIO EDUARDO 

TORATTI 
06/03/2022 15:00 

309002899 MAURICIO PERES PEREIRA 06/03/2022 15:00 

309004177 
NEUSIMAR PAULO BISPO 

DE SOUZA 
06/03/2022 15:00 



 

 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS - 16H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA HORÁRIO 

309001108 
RUBENS PACHECO 

PEREIRA 
06/03/2022 16:00 

309005506 
TAFAREL RICARDO 

SERAFIM FERREIRA 
06/03/2022 16:00 

309000308 
TIAGO GIMENES PERES 

06/03/2022 16:00 

309003483 TIAGO MATURO 06/03/2022 16:00 

309003453 WANDERLEI BRAZ 06/03/2022 16:00 


