
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 

CONCURSO PÚBLICO N° 10/2021 
 

ATO 002 

Página 1 de 3 
REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  
 

 

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo prefeito, o 

Excelentíssimo Senhor KLEBERSON LUCIANO LIMA, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar 

o que segue: 

 

1. Onde se lê: 
 
10.18 Para os cargos: MOTORISTA II; OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS; OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 

E OPERADOR DE MOTONIVELADORA a prova prática corresponde à realização de tarefas conforme disposto no 

quadro abaixo: 

 

CARGO DESCRIÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO DOS 

PONTOS 

1. Motorista II 

(caminhão) – 

Carteira Nacional de 

Habilitação C 

 

1- A Prova será realizada em caminhão. Exame prático de direção veicular, será 

avaliado na presença de examinador, em percurso a ser determinado no momento 

da prova. 

2- A prova será composta de etapa única eliminatória consistirá no 

comportamento do candidato com relação as regras gerais de trânsito e seu 

desempenho na condução do veículo como: baliza, partida e parada, rotação do 

motor, uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade 

desenvolvida, obediência da sinalização de trânsito (vertical/horizontal) e 

semafórica, como também outras situações verificadas durante a realização da 

prova prática. O aproveitamento do candidato na prova de direção veicular será 

avaliado em função da pontuação negativa das faltas cometidas no percurso.   

3- A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo IX. 

4- O candidato que provocar acidente, cometer qualquer irregularidade que 

danifique o patrimônio público ou privado estará eliminado da prova sendo 

desclassificado.  

5- Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira 

nacional de habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo categoria “D” ou 

superior. 

10 

1. Operador de 

Retroescavadeira 

1- A prova será aplicada em uma Retroescavadeira, com Tempo de prova: Até 15 

minutos 

Tarefa: o candidato deverá executar uma tarefa, a qual será a mesma para todos os 

candidatos e informada no momento da prova. 

2- A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo X. 

3- Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira 

nacional de habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo categoria “C” ou 

superior. 

10 

1. Operador de 

Motoniveladora  

1- A prova será aplicada em uma Motoniveladora, com Tempo de prova: Até 15 

minutos 

Tarefa: o candidato deverá executar uma tarefa, a qual será a mesma para todos os 

candidatos e informada no momento da prova. 

2- A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo X. 

3- Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira 

nacional de habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo categoria “C” ou 

superior. 

10 

1. Operador de 

Máquinas Pesadas 

4- A prova será aplicada em uma Pá Carregadeira, com Tempo de prova: Até 15 

minutos 

Tarefa: o candidato deverá executar uma tarefa, a qual será a mesma para todos os 

candidatos e informada no momento da prova. 

5- A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo X. 

6- Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira 

nacional de habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo categoria “C” ou 

superior. 

10 
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Leia-se: 
 

 
10.18 Para os cargos: MOTORISTA II; OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS; OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 

E OPERADOR DE MOTONIVELADORA a prova prática corresponde à realização de tarefas conforme disposto no 

quadro abaixo: 

 

CARGO DESCRIÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO DOS 

PONTOS 

1. Motorista II 

(caminhão) – 

Carteira 

Nacional de 

Habilitação C 

 

6- A Prova será realizada em caminhão. Exame prático de direção veicular, será 

avaliado na presença de examinador, em percurso a ser determinado no momento 

da prova. 

7- A prova será composta de etapa única eliminatória consistirá no 

comportamento do candidato com relação as regras gerais de trânsito e seu 

desempenho na condução do veículo como: baliza, partida e parada, rotação do 

motor, uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade 

desenvolvida, obediência da sinalização de trânsito (vertical/horizontal) e 

semafórica, como também outras situações verificadas durante a realização da 

prova prática. O aproveitamento do candidato na prova de direção veicular será 

avaliado em função da pontuação negativa das faltas cometidas no percurso.   

8- A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo IX. 

9- O candidato que provocar acidente, cometer qualquer irregularidade que 

danifique o patrimônio público ou privado estará eliminado da prova sendo 

desclassificado.  

10- Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira 

nacional de habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo categoria “C” ou 

superior. 

10 

1. Operador de 

Retroescavade

ira 

4- A prova será aplicada em uma Retroescavadeira, com Tempo de prova: Até 15 

minutos 

Tarefa: o candidato deverá executar uma tarefa, a qual será a mesma para todos os 

candidatos e informada no momento da prova. 

5- A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo X. 

6- Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira 

nacional de habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo categoria “C” ou 

superior. 

10 

1. Operador de 

Motonivelador

a  

7- A prova será aplicada em uma Motoniveladora, com Tempo de prova: Até 15 

minutos 

Tarefa: o candidato deverá executar uma tarefa, a qual será a mesma para todos os 

candidatos e informada no momento da prova. 

8- A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo X. 

9- Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira 

nacional de habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo categoria “C” ou 

superior. 

10 

1. Operador de 

Máquinas 

Pesadas 

2. A prova será aplicada em uma Pá Carregadeira, com Tempo de prova: Até 15 

minutos 

Tarefa: o candidato deverá executar uma tarefa, a qual será a mesma para todos os 

candidatos e informada no momento da prova. 

3. A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo X. 

4. Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira 

nacional de habilitação vigente nos termos da lei e no mínimo categoria “C” ou 

superior. 

10 
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2. Onde se lê: 
 

11.5 Obtendo os candidatos idêntica pontuação final, serão utilizados 
os seguintes critérios de desempate para fins de classificação: 
a) Estatuto do Idoso - Candidatos com idade igual ou superior a sessenta anos completos até o último dia da inscrição neste certame 

terão preferência, em conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03; 

b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos; 

c) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 

d) Maior número de acertos na prova de Matemática; 

e) Doadores de sangue ou medula óssea – Candidatos que comprovaram no ato de sua inscrição a condição de doador de sangue 

ou de medula; 

f) Tiver exercido efetivamente a função de jurado – Candidatos que comprovaram no ato de sua inscrição a condição de jurado. 

g) Idade. 

 
 

Leia-se: 
 

11.5 Obtendo os candidatos idêntica pontuação final, serão utilizados 
os seguintes critérios de desempate para fins de classificação: 
a) Estatuto do Idoso - Candidatos com idade igual ou superior a sessenta anos completos até o último dia da inscrição neste certame 

terão preferência, em conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03; 

b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos; 

c) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 

d) Maior número de acertos na prova de Matemática; 

e) Doadores de sangue ou medula óssea – Candidatos que comprovaram no ato de sua inscrição a condição de doador de sangue 

ou de medula; 

f) Tiver exercido efetivamente a função de jurado – Candidatos que comprovaram no ato de sua inscrição a condição de jurado. 

g) Maior Idade. 

 

 

3. As demais cláusulas e especificações do referido Edital e retificações anteriores, com exceção do que 

está previsto acima, continuam inalteradas. 

 

 

Registre-se e publique-se 

 
 

Curitibanos-SC , 04 de janeiro de 2022. 

 

 

Kleberson Luciano Lima 

                                                                                                                               Prefeito Municipal 
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