PROCESSO SELETIVO 01/2019
Retificação 02
Retificação do Edital 01/2019 da Prova Pratica de Motorista
Onde se lê:
ANEXO I
PROGRAMA
Prova prática de motorista:
Apenas para os cinco primeiros classificados (sem o critério
desempate)

TAREFA
1. Percorrer o trajeto,
inicialmente definido,
observando
a
legislação de trânsito,
a segurança própria,
dos acompanhantes e
de
terceiros,
condução defensiva e
também a que melhor
conserve o veículo.
2. Num
espaço
determinado realizar
manobras a serem
definidas.
3. Vistoria
de
um
veículo, nível do óleo,
água,
bateria,
combustível,
painel
de comando, pneus e
demais
itens
obrigatórios.

PONTUAÇÃO

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

60 pontos

10 minutos

30 pontos

05 minutos

10 pontos

05 minutos

Leia-se:
ANEXO I

PROGRAMA
Prova prática de motorista:
Apenas para os cinco primeiros classificados (sem o critério
desempate)
TAREFA
01-Realizar baliza com
veículo determinado pela
Prefeitura Municipal de
Cachoeira Paulista
02-Percorrer o trajeto,
inicialmente definido,
observando a legislação
de trânsito, a segurança
própria, dos
acompanhantes e de
terceiros, condução
defensiva e também a
que melhor conserve o
veículo.
TOTAL DE PONTOS E
TEMPO

PONTUAÇÃO

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

60 pontos

05 minutos

40 pontos

10 minutos

100 pontos

15 minutos

Tarefa 01 – Baliza
O candidato tem direito a 2 (duas) tentativas para a colocação e retirada do
veículo entre as balizas, no tempo máximo de 5 (cinco) minutos. Caso o
candidato não consiga executar o estacionamento, o mesmo deve iniciar uma
segunda tentativa, onde tem que retirar totalmente o veículo da vaga para que
se inicie uma nova tentativa. O veículo deve ficar alinhado o mais próximo do
meio-fio, com distância máxima de até 30 (trinta) centímetros da guia. Caso o
tempo seja esgotado, o candidato estará eliminado e com resultado reprovado
O candidato só irá para a segunda etapa do certame se for aprovado na baliza.
Queluz, 08 de Abril de 2019
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