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Edital do PSS 014/2022 

 

EDITAL 014/2022 PUBLICA A CONVOCAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E O LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DA PROVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 

DE ABERTURA - PSS Nº 001/2022 

 

CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NOS 

CARGOS DE MOTORISTA,  MOTORISTA DE VIATURAS  

PESADAS E OPERADOR DE MÁQUINAS DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 001/2022 DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA – PR, A SER 

REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, 

CONFORME RELAÇÃO DOS APROVADOS COM O 

RESPECTIVO HORÁRIO COM OS RESPECTIVO LOCAL, 

DIAS E HORÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO DESTE 

EDITAL 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, ESTADO DO 

PARANÁ, MILTON LUIZ ALVES, no uso de suas atribuições legais.   Considerando o item 7.4 

do Edital nº 001/2022, publicado em 16 de maio de 2022; o item 7.1 do Anexo VII do cronograma 

de atividades e o Edital 013/2022 de 04/07/2022, 

 

TORNA PÚBLICO  

 

A convocação dos candidatos classificados na prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado 

– PSS Nº 001/2022 do município de Campina da Lagoa – PR, para os candidatos conforme Anexo 

deste Edital.  

 

Art. 1º - O local para realização da Prova Prática para TODOS os candidatos aprovados nas 

provas de MOTORISTA, MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS E OPERADOR DE 

MÁQUINAS para a realização da Prova Prática, para os candidatos classificados no Edital 

013/2022 de 04/07/2022. Conforme Anexos I 

         

      §1º - O Local de comparecimento dos candidatos será em Campina da Lagoa - PR no Pátio 

rodoviário, avenida Tadeu Côco Denis, s/n*, no dia 10/07/2022. Conforme o dia e horário 

constantes no Anexo deste Edital. 

 

      §2º - O candidato que chegar antes do horário previsto deverá aguardar do lado de fora do 

local da prova. Salvo se estiver chovendo nesse dia. 

 Art. 2º - A avaliação da Prova Prática é realizada por Comissão Avaliadora designada pela 

UNIOESTE/COGEPS e é realizada somente para os candidatos aprovados na prova objetiva, ou 

seja, que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) na Prova Objetiva e se 

classificou entre os 40 primeiros classificados para os cargos de Motorista, Motorista de Viaturas 

Pesadas e Operador de Máquinas. 
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Art. 3º Para execução da Prova Prática, a Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa– PR 

disponibiliza os seguintes veículos: 

 

PARA O CARGO DE MOTORISTA: 

Ambulância: 

BCU 5G54 – FIAT DUCATO GREEN AMB – 2018/2018 (esse será usado para o checklist) 

AYJ 7A95 – RENAULT MASTER ALLT AMB1- 2014/2015 

AZO 2144 – MARCOPOLO VOLARE V8L ON – 2014/2014 

 

Micro-ônibus: 

BEV 7G64 – IVECO BUS 10-190E – 2020/2021 (esse será usado para o checklist) 

BEZ 8B89 – MARCOLOPO VOLARE V8L EO – 2020/2021 

BEV 7G57 - IVECO BUS 10-190E – 2020/2021 

 

MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS: 

RHK 9A55 – CAMINHÃO CAÇAMBA VW VOLKSWAGEN – 6X4 - 2021/2022 

BCW 2H53 – CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 3132-E 6X4 – 2018/2019 

BCW 2H82 – CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 3132-E 6X4 - 2018/2019 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS: 

Pá Carregadeira – JCB - 2017/2017 

Escavadeira Hidráulica – Case – CX130C – 2018/2018 

Motoniveladora Caterpillar 120K – 2013/2013 

 

Art.4º Para a realização a Prova Prática de Motorista está será dividida em duas etapas: a 

1ª onde o candidato fará o teste com um dos micro-ônibus acima descritos, a 2ª onde ele fará o 

teste com uma das ambulâncias acima descrita. Sendo que o candidato não fará a escolha do 

veículo e sim fará o teste com o veículo que estiver vago na sua vez.  

 

Art.5º Para a realização a Prova Prática de Motorista e Viaturas Pesadas o candidato fará 

o teste com um dos caminhões acima descritos. Sendo que o candidato não fará a escolha do 

veículo e sim fará o teste com o veículo que estiver vago na sua vez.  

 

Art.6º Para a realização a Prova Prática de Operador de Máquinas o candidato fará o teste 

com uma das máquinas acima descritos. Sendo que o candidato não fará a escolha da máquina e 

sim fará o teste com o veículo que estiver vago na sua vez. 

  

Art.7º A nota da Prova Prática de Motorista será a média aritmética simples das notas da 

prova de ambulância e micro-ônibus. 

 

Art.8º Se, no dia de realização da Prova Prática, qualquer dos veículos mencionados neste 

Edital apresentar alguma pane, é substituído por outro similar. 
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Art.9º Para os cargos de Motorista e Motorista e Viaturas Pesadas: A Prova Prática 

consistirá em exame de direção com o mesmo percurso a todos os candidatos, que devem 

conduzir e efetuar manobras com estrita observância às normas de trânsito vigentes, 

compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

 

a) Verificar a condição e segurança do veículo; 

b) Identificar e utilizar equipamentos de segurança; 

c) Ligar e arrancar o veículo; 

d) Manobrar e conduzir o veículo por trajeto determinado, demonstrando habilidade e 

perícia de direção, além de adotar condução defensiva; 

e) Parar, estacionar e arrancar o veículo; 

f) Estacionar o veículo em local determinado, no exato espaço indicado por balizas, 

garagem, marcação ou pintura no solo; 

g) Manter a postura exigida pela profissão, zelar pela sua segurança, da equipe de 

aplicação, de pedestres e do veículo; 

h) Desligar o veículo realizando todos os procedimentos e manobras destinadas a manter 

a sua segurança. 

 

Art.10º Para Operador de Máquinas: A prova prática consistirá em exame de operação de 

Escavadeira, Motoniveladora e Pá Carregadeira com as mesmas tarefas a todos os candidatos, os 

quais deverão conduzir e efetuar manobras com estrita observância às normas de trânsito 

vigentes, compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

a) Verificar a condição de operação e segurança do equipamento; 

b) Ligar, arrancar e manobrar o equipamento com segurança; 

c) Manobrar e conduzir o equipamento pelo trajeto determinado; 

d) Parar, estacionar e arrancar o equipamento; 

e) Operar o equipamento a fim de desenvolver a tarefa, atividade e procedimentos 

designados com aproveitamento, produtividade e eficiência, demonstrando habilidade e perícia 

de direção, técnica ao operar os instrumentos de comando, além de adotar condução defensiva; 

f) Cumprir as tarefas e procedimentos de operação do equipamento; 

g) Manter a postura exigida pela profissão, zelar pela sua segurança, da equipe de 

aplicação e do equipamento; 

h) Desligar o equipamento realizando todos os procedimentos e manobras destinadas a 

manter a sua segurança. 

 

Art.11º Os candidatos devem comparecer ao local designado para a Prova Prática com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para sua avaliação, caso 

tenha vaga ociosa o candidato que desejar poderá adiantar sua prova. Os mesmos deverão estar 

munido de documento oficial de identidade original e da Carteira Nacional de Habilitação 

conforme a categoria exigida no requisito do cargo, quando for o caso, devendo o documento em 

questão estar dentro do prazo de validade, de acordo com a legislação vigente (Código de 

Trânsito Brasileiro), fazendo uso de óculos ou lentes de contato, quando houver a exigência na 

CNH.  
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Art.12º Candidato sem a Carteira Nacional de Habilitação, com carteira com Categoria 

inferior à solicitada no Edital ou com Carteira vencida é automaticamente desclassificado e não 

participa da Prova Prática. 

 

Art.13º   Não é aceito qualquer tipo de protocolo da habilitação. 

 

Art.14º O candidato que não apresentar documento de habilitação não faz a Prova Prática, 

mesmo que apresente boletim de ocorrência ou equivalente, e está automaticamente eliminado 

do certame. 

 

Art. 15º É de responsabilidade do candidato o acompanhamento e a consulta para verificar 

o seu local de prova e data e horário de aplicação. 

 

Art. 12º Não é aceito, 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. 

 

Art. 13º Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que 

impossibilitem a realização da Prova Prática não são levados em consideração, não sendo 

concedido qualquer tratamento privilegiado. 

 

Art. 14º A Prova Prática para os cargos de Motorista, Motorista de Viaturas Pesadas 

consiste na realização de tarefa em que são avaliados os itens constantes no Anexo V e Operador 

de Máquinas consiste na realização de tarefa em que são avaliados os itens constantes no Anexo 

VII. 

Art. 15º O candidato que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos fica reprovado na 

Prova Prática e, consequentemente, eliminado do certame. 

 

Art. 16º O resultado da Prova Prática é divulgado em Edital específico, conforme 

cronograma. 

 

 Publique-se e cumpra-se:  

Campina da Lagoa, 04 de julho de 2022 

 

 

MILTON LUIZ ALVES 

Prefeito Municipal de Campina da Lagoa – Pr 
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Anexo I do Edital 014/2022 de 04/07/2022 

Opção Fundamental - Motorista  

    

Inscrição    Nome do Candidato Dia  Horário 

    
212381 Michael de Oliveira Gomes 10/07/2022 09:00h 
210382 Italo Felipe Sontag 10/07/2022 09:00h 

204450 Leonir Dias de Campos Gelinski 10/07/2022 09:00h 

205690 Isaias Nei Pereira 10/07/2022 09:30h 

209094 João Carvalho de Oliveira 10/07/2022 09:30h 
206314 Cleberson Lopes Alves 10/07/2022 09:30h 

204649 Roque José Vaz do Prado 10/07/2022 10:00h 
205040 Joacir Fagundes da Silva 10/07/2022 10:00h 
211174 Elizeu de Oliveira de Souza 10/07/2022 10:00h 

207920 Carlos Andre Valerio da Silva 10/07/2022 10:30h 

209346 Celso dos Santos Souza 10/07/2022 10:30h 

209616 Sergio Antunes de Oliveira 10/07/2022 10:30h 
204990 Claudio Christino 10/07/2022 10:30h 

 

 

Anexo II do Edital 014/2022 de 04/07/2022 

Opção Fundamental - Motorista de Veículos Pesados 

    

Inscrição    Nome do Candidato Dia  Horário 

    
205051 Marcos Antonio da Silva 10/07/2022 08:30h 
209731 Celso de Sousa 10/07/2022 08:30h 
211291 Ednei Novaes 10/07/2022 08:30h 
210385 Clovis Pereira da Silva 10/07/2022 08:45h 
212321 Reinaldo Gonçalves de Souza 10/07/2022 08:45h 

 


