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DECRETO Nº 0142/2019, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019.  

 
REGULAMENTA AS PROVAS PRÁTICAS PARA A 
FUNÇÃO DE MECÂNICO, CONDUTOR DE 
VEÍCULOS (CNH CATEGORIA AD OU AE) E 
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
(CNH CATEGORIA C, D OU E), DO EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas em lei, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. As provas práticas a que se refere o Edital de Concurso Público n° 001/2019, serão 
aplicadas para os cargos/funções de Mecânico, Condutor de Veículos (CNH categoria AD ou AE) e 
Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH categoria C, D ou E), a ser realizada no dia 26 de 
outubro de 2019, com início às 13 horas, tendo como local o Parque de Máquinas da Prefeitura 
Municipal, junto a Secretária dos Transportes Obras, sito à Rua Governador Jorge Lacerda, nº 493, 
Centro, Guarujá do Sul – SC, para demonstração de habilidades práticas com equipamentos e 
ferramentas, quando proceder-se-á entre os candidatos presentes, a ordem de início do teste prático, 
obedecido ao disposto no item 6.8 e referendos do referido Edital, sendo a mesma realizada para: 

 
I - Para a função de Mecânico, o candidato será avaliado em 10 (dez) itens, tendo como 

critérios: seu desempenho na prática de Sistemas de Freios; Sistemas de direção e suspensão; Caixa de 
Câmbio; Embreagem; Sistema de aquecimento, combustão, eletricidade.  Conhecimento e utilização 
adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos e lubrificantes; 
Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas utilizadas para as 
peças, roscas e parafusos; Conhecimentos básicos da função. Legislação de Trânsito.  Os conceitos 
utilizados são: Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom (0,60 pontos); Bom (0,50 pontos); Satisfatório (0,40 
pontos), Regular (0,30 ponto) e Péssimo (0,00 ponto). 

 
II - Para as funções de Condutor de Veículos (CNH Categoria AD ou AE) e Operador de 

Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C, D ou E), o candidato será avaliado em 10 (dez) itens, 
tendo como critérios seu desempenho na condução da máquina ou veículo, sendo avaliados: 
habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos obrigatórios), postura, sinalização (regras de 
trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras (estacionar, 
frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção 
defensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos utilizados são: Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom 
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(0,60 pontos); Bom (0,50 pontos); Satisfatório (0,40 pontos), Regular (0,30 ponto) e Péssimo (0,00 
ponto), com os veículos e máquina, conforme segue: 

 
 Condutor de Veículos (CNH Categoria AD ou AE): Caminhão M. Benz Atego 1726, 

ano 2015/2016 placas QHO 9157 
 Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C, D ou E): 

Retroescavadeira, modelo 416E, marca Caterpillar, ano 2013 
 

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade de realização de todas as provas práticas na data 
prevista, a continuidade das mesmas fica automaticamente definida para o dia seguinte, a partir das 
08h00min até o horário necessário para finalização das mesmas. 

 
Art. 2º. Para a realização da Prova Prática o candidato deve apresentar, obrigatoriamente, para 

o cargo de Condutor de Veículos: CNH Categoria AD ou AE; para o cargo de Operador de Máquinas 
e Equipamentos: CNH Categoria C, D ou E; e para o cargo de Mecânico: Documento de identificação 
original (com fotografia), conforme o item 6.8.5 do edital. 

 
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 4º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário.  

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL - SC, em, 23 de Outubro de 
2019. 
 
 

CLÁUDIO JUNIOR WESCHENFELDER  
Prefeito Municipal 

 
 
 - Certifique-se.  Registre-se. Publique-se. 
 


