
  

  

 

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº.: 03.918.869/0001-08 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  

  Página 1 de 6 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Avenida Araguaia, nº 248 – Centro – Tel.: (66) 3522-1606 – e-mail: prefeiturasfa2017@gmail.com  

 

 

PUBLICADO NO MURAL 
NO PERÍODO DE 

09/02/2022 A 16/02/2022 
São Félix do Araguaia (MT) 

 
______________________ 

Marcelino De Fáveri 

  Edital original arquivado nesta Prefeitura. Conferido pela Unidade de 
Controle Interno (Marcelino De Fáveri) em 09/02/2022. 

 Edital publicado pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De 
Fáveri) em 10/02/2022 no Jornal da AMM, no site 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, Edição nº 3.917 – 
ANO XVII – Páginas 674-675. 

 

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 16 AO EDITAL DE ABERTURA DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 

 
 

Regulamenta a Prova Prática para Operador 
de Máquinas Pesadas, Operador de Trator 
de Pneu, Motorista de Veículos Pesados e 
Motorista de Veículos Leves. 

 

 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, 
considerando: 

 
I -  a necessidade de regulamentar o item 11.1.27 e seus subitens e o item 

11.1.28 e seus subitens do Edital de Abertura do Processo Seletivo 
Simplificado nº 01/2022; 

 
II -  que já estão sendo convocados motoristas de transporte escolar para 

o início do transporte de alunos no próximo dia 14 de fevereiro de 
2022; 

 
III -  a necessidade de verificar, na prática, a perícia, o zelo, a correta 

manutenção preventiva dos veículos e máquinas pesadas e demais 
atributos que deve ter o condutor e o operador;  

 
IV -  a legalidade na condução e operação de veículos e máquinas, quando 

à Categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exigida para 

mailto:prefeiturasfa2017@gmail.com
https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/


  

  

 

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº.: 03.918.869/0001-08 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  

  Página 2 de 6 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Avenida Araguaia, nº 248 – Centro – Tel.: (66) 3522-1606 – e-mail: prefeiturasfa2017@gmail.com  

 

 

cada situação; e 
 
V -  a priorização da segurança dos condutores e operadores no uso e 

manuseio dos veículos e máquinas, a segurança dos seus usuários e a 
segurança dos demais cidadãos. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Atender ao disposto nos itens 11.1.27 e 11.1.28 e seus subitens, 
constantes do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, de 10 
de novembro de 2021, regulamentando a Prova Prática prevista para os Operadores 
de Máquinas e Motoristas. 

 

Art. 2º Os candidatos que concorreram e que foram aprovados ou 
classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, conforme disposto no 
Anexo II do Edital Complementar nº 10, de 10 de janeiro de 2022, que divulgou o 
resultado final do certame, devem comparecer na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, após serem convocados, para realização da prova prática. 

§ 1º Os candidatos às funções abaixo deverão realizar a prova prática: 

I -  Agente de Manutenção - Operador de Máquinas Pesadas – CNH 
categoria “D”; 

II -  Agente de Manutenção – Operador de Trator de Pneu – CNH 
Categoria “B”; 

III -  Agente Operacional – Motorista de Caminhão – CNH Categoria 
“D”; 

IV -  Agente Operacional – Motorista de Transporte Escolar – CNH 
Categoria “D”; 

V -  Agente Operacional – Motorista de Van – CNH Categoria “D”; 

VI -  Agente Operacional – Motorista de Ambulância – CNH “D”; e 

VII -  Agente Operacional – Motorista dos demais veículos leves – CNH 
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“B”. 

§ 2º Os candidatos deverão comparecer no local, dia e horário da prova 
prática, munidos da CNH original, dentro do prazo de vigência, com a 
Categoria mínima indicada para cada função. 

§ 3º Os itens a serem avaliados estão dispostos no Anexo I a este Edital. 

 

Art. 3º A prova prática terá caráter eliminatório, observando o disposto no 
Anexo I. 

 

Art. 4º O candidato eliminado poderá entrar com recurso, em dois dias úteis 
após a assinatura na ficha de avaliação, nos termos de Anexo II deste Edital, e a 
Comissão de Avaliação terá também 2 dias úteis para a resposta a eventual recurso 
impetrado. 

 

Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
São Félix do Araguaia-MT, em 9 de fevereiro de 2022. 
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ANEXO I AO EDITAL COMPLEMENTAR Nº 16 AO EDITAL DE 
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2021 

 
ITENS A SEREM AVALIADOS NA PROVA PRÁTICA 

 
 

A prova prática constará em: 
 

1. Exibir ao examinador a CNH original, na categoria indicada para a 

função, dentro do prazo de validade, sob pena de eliminação. 

2. Verificar nível de óleo do motor, freios, hidráulico, reservatório de 

água, teste dos pneus, bateria, painel, além de outros itens, 

conforme o tipo de veículo ou máquina. Desconhecer esses 

procedimentos implica na eliminação do candidato. 

3. Ligar o equipamento, efetuar as verificações necessárias e 

dirigir/conduzir até o local determinado, executando tarefas 

próprias da Máquina ou do veículo, de acordo com o caso 

apresentado pelo examinador técnico da área, com duração 

máxima de 15 (quinze) minutos.  

3.1. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o 

equipamento em, no máximo, 1 (um) minuto, será 

automaticamente eliminado do certame. 

3.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo 

acima, será eliminado do certame.  

4. O candidato deverá dirigir o veículo de forma adequada, partindo 

do local em que se encontra, sem cometer erro sou demonstrar 

insegurança que ofereça risco para si, para  os avaliadores e para o 
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equipamento, atendendo as orientações de execução definidas 

pelo avaliador, de forma adequada, atendendo aos critérios 

indicados. Ao final do teste o veículo deverá ser conduzido, se for o 

caso, ao seu local de origem. Não realizando a tarefa, será 

eliminado. 

5. O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a 

todos os candidatos, a ser determinado no dia da prova, com 

duração máxima de até 15 (quinze minutos), onde será avaliado o 

comportamento do candidato com relação aos procedimentos a 

serem observados durante o trajeto, as regras gerais de trânsito e 

o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do 

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

velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito 

(vertical e horizontal), como também outras situações durante a 

realização do exame. Não realizando a tarefa, será eliminado. 

6. Além das verificações acima, o condutor de veículo escolar deverá 

ter domínio das operações abaixo, sob pena de eliminação do 

certame: 

6.1. Abrir e fechar a porta no embarque e desembarque dos 

estudantes; 

6.2. Manusear a rampa móvel para embarque e desembarque de 

pessoas com deficiência; e 

6.3. Verificar, em teste de simulação, se todos os estudantes 

estão com cinto de segurança após o embarque. 
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ANEXO II AO EDITAL COMPLEMENTAR Nº 16 AO EDITAL DE 
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2021 

 
 

RECURSO CONTRA O RESULTADO DA PROVA PRÁTICA 

 

 
FORMULÁRIO PARA RECURSO CONTRA O RESULTADO DA PROVA PRÁTICA 

 
 

APRESENTAR UM RECURSO PARA CADA QUESITO QUE DESEJA CONTESTAR 
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021, PARA SELEÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO, 

E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 
 
 
NOME COMPLETO:         ______________________________________ 
 
NÚMERO DA INSCRIÇÃO: ________________   DATA DA INSCRIÇÃO: ____/_____/2021 
 
FUNÇÃO PARA A QUAL CONCORRE: ________________________________________ 
 
DATA DA PROVA PRÁTICA: ____/_____/2022 
 
 

Descrever abaixo as razões do recurso CONTRA O RESULTADO DA PROVA PRÁTICA, de forma 
fundamentada e sucinta. 

 
 
 
 
 
 

(Local e data) 
 
 
 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Assinatura do Candidato 
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