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PREFEITURA DE FRANCA  
Secretaria de Administração e Recursos Humanos  

  
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO N° 06/2022  

                        
  
De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Franca, a Comissão Especial de Concursos Públicos, no uso 
de suas atribuições torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos habilitados no Concurso Público 06/2022 para os 
empregos de MOTORISTA I e OPERADOR DE MÁQUINAS para a realização das PROVAS PRÁTICAS.  
  
O Edital de Abertura, estabelece que:  

6.8. Para ser considerado habilitado na prova objetiva e prosseguir nas fases subseqüentes, serão considerados os 
critérios abaixo:  

Emprego  Habilitação na prova objetiva  

Motorista I  

Estar entre os 80 candidatos com melhor nota na lista geral, mais os empatados na 
última nota considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos do total 
de questões da prova objetiva e, no mínimo, 50% das questões da área de 
conhecimentos específicos. 

Estar entre os 08 candidatos com melhor nota na lista especial deficiente, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de 
acertos do total de questões da prova objetiva e, no mínimo, 50% das questões da área 
de conhecimentos específicos. 

Estar entre os 32 candidatos com melhor nota na lista especial negros, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de 
acertos do total de questões da prova objetiva e, no mínimo, 50% das questões da área 
de conhecimentos específicos. 

Operador de Máquinas  

Estar entre os 10 candidatos com melhor nota na lista geral, mais os empatados na 
última nota considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos do total 
de questões da prova objetiva e, no mínimo, 50% das questões da área de 
conhecimentos específicos. 

Estar entre os 02 candidatos com melhor nota na lista especial deficiente, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de 
acertos do total de questões da prova objetiva e, no mínimo, 50% das questões da área 
de conhecimentos específicos.  

Estar entre os 04 candidatos com melhor nota na lista especial negros, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de 
acertos do total de questões da prova objetiva e, no mínimo, 50% das questões da área 
de conhecimentos específicos. 

6.8.1. Os candidatos que não atingirem o corte descrito no item 6.8, serão excluídos do Concurso Público.  
  
Considerando o disposto na Tabela do item 6.8, as notas de corte são as que seguem:  

 Emprego 
Nota de 

corte geral 

Nota de corte 
para 

candidatos 
negros 

Nota de corte 
para 

candidatos 
com 

deficiência 

Nota de corte 
Conheciment
o Específico 

603- MOTORISTA I 25,00 20,00 20,00 5,00 

604- OPERADOR DE MÁQUINAS 20,00 20,00 20,00 5,00 

 
Orientações Gerais para a realização das provas práticas:  

Data: 20 de novembro de 2022 (Domingo)  

Local: EMDEF – EMPRESA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DE FRANCA  

Endereço: Rua Vera Beatriz Marques Mello, 5.965 – Distrito Industrial – Franca/SP   

Horário: ver esquema de convocação para realização das provas práticas conforme Anexo Único deste Edital.  
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A avaliação das provas práticas tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e Agilidade através do desenvolvimento de 
tarefas propostas, compatíveis com as atribuições do emprego, apontadas no Anexo I do Edital de Abertura, obedecidos os 
seguintes critérios mínimos:  

Para os candidatos ao emprego de Motorista I:   

1. Obediência ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro;  

2. Condução correta e segura do veículo na categoria exigida;  

3. Utilização correta e pertinente dos equipamentos do veículo;  

4. Obediência às normas gerais de segurança.  

O candidato será avaliado, ainda, em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, 
atribuindo-se a seguinte pontuação:  

a) uma falta eliminatória: reprovação;  
b) uma falta grave: 10 (dez) pontos negativos;  
c) uma falta média: 6 (seis) pontos negativos;  
d) uma falta leve: 2 (dois) pontos negativos.  
e) As faltas da prova prática são aquelas constantes do artigo 19 da Resolução nº 168/2004 do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN.  

Será considerado reprovado na prova prática o candidato que cometer uma falta eliminatória ou cuja soma dos pontos 
negativos ultrapasse a 15 (quinze) pontos.  

Para os candidatos ao emprego de Operador de Máquinas:  

A pontuação da prova prática do Operador de Máquinas, obedecerá a seguinte distribuição:  
a) Estratégia e planejamento das atividades para operação da máquina – 5 pontos;  
b) Condução e operação da máquina e uso de suas aplicabilidades – 20 pontos;  

Segurança e manejo da máquina – (carregamento, arraste/movimentação, descarregamento) – 5 pontos.  

Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das tarefas.  

Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido no Edital de Convocação e 
estiver munido da seguinte documentação:   

a) Original da Carteira Nacional de Habilitação A/E, no caso de Motorista I.   
b) Original da Carteira Nacional de Habilitação letra D, no caso de Operador de Máquinas.  

A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos.          

Será considerado habilitado o candidato que obtiver no mínimo 15 (quinze) pontos, sendo os demais excluídos do concurso 
público independente da nota obtida na prova escrita objetiva.  

Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário 
previsto neste Edital de Convocação.  

Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o horário e local pré-estabelecido no 
Edital de Convocação.  

O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.   

O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização da prova. 

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou objetos 
ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados.  

  

  

Franca, 11 de dezembro de 2022.  

  

Comissão Organizadora  

 
 

 

 

 

ANEXO ÚNICO  
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS  

  

Emprego: 203 – MOTORISTA I 
 
  

Inscrição Nome do Candidato Horário 
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030496 ADEMIR CAMILO 08 horas 

030109 ALESSANDRA CÂMARA SOUSA 08 horas 

031208 CARLOS ROBERTO QUIRINO 08 horas 

030279 CLAUDEMIR SOSSAI 08 horas 

030298 CLÁUDIO DONISETE LEAO 08 horas 

030655 CLEOMAR FERREIRA DE ARAÚJO 08 horas 

030887 DANIEL NUNES BARBOSA 08 horas 

031199 DOUGLAS DIOVANNY MACHADO COTELEZ 08 horas 

031146 EDGARD TUFANIN 08 horas 

031064 EDILMAR ANTUNES CINTRA 08 horas 

030023 GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES 08 horas 

030825 GEOVANO DOS SANTOS 08 horas 

030821 GERSON PIRES OLIVEIRA 09 horas 

030459 GUILHERME FERREIRA GABRIEL 09 horas 

030007 JIONE DAVID COELHO 09 horas 

030981 JOAO PAULO PRADO AMARAL 09 horas 

031011 JOEL MIGUEL 09 horas 

031052 JOSÈ ALEXANDRE DE OLIVEIRA CINTRA 09 horas 

030275 JOSE ANTONIO PACHECO DA CRUZ 09 horas 

030258 JOSE ANTONIO RODRIGUES 09 horas 

030874 JOSE IRINEU DA SILVA NETO 09 horas 

030996 JOSÉ NILSON DA SILVA 09 horas 

030978 JOSÉ ONOFRE DOS SANTOS 09 horas 

030745 JOSOEIGUE OLIVEIRA RIGO 09 horas 

030505 LEANDRO MARTINS FARIA 10 horas 

030178 LUCAS LARA DE OLIVEIRA 10 horas 

031164 MARCELO HENRIQUE SOUZA RODRIGUES 10 horas 

030827 MARLON CLEVER DE OLIVEIRA 10 horas 

030455 NILSON DONIZETE GABRIEL 10 horas 

030010 OSVALDO APARECIDO MARTINS 10 horas 

030896 PEDRO LUIZ BUENO 10 horas 

030284 REGINALDO MORAES 10 horas 

030160 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 10 horas 

030891 RENATO DOS SANTOS MONTAGININI 10 horas 

030305 RICARDO MOREIRA DA COSTA 10 horas 

030057 ROBSON DE MELO MARTINS 10 horas 

030557 RODRIGO APARECIDO NUNES 11 horas 

031012 ROGERIO SOUZA SILVA 11 horas 

030636 RONALDO APARECIDO DE CARVALHO 11 horas 

030067 SAMUEL HENRIQUE DA COSTA 11 horas 

030328 SEMEI FERREIRA DE JESUS 11 horas 

031065 SÉRGIO CÂNDIDO DESOUZA 11 horas 

030301 SERGIO GERALDO DE MACEDO 11 horas 

030850 SÉRGIO NEVES DELAVELA 11 horas 

030809 VITOR FERREIRA DIAS 11 horas 

030541 WESLEI DOS SANTOS MOSCARDINI 11 horas 

030872 ZAQUEU ANDRADE SILVA 11 horas 
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Emprego: 204 – OPERADOR DE MÁQUINAS 
  

Inscrição Nome do Candidato Horário 

030525 ANDERSON JOSÉ ALMEIDA 13 horas 

031042 DANILO CESAR DE SOUSA CARVALHO 13 horas 

030059 DEIVID OLIVEIRA SILVA 13 horas 

030990 EDUARDO JOSÉ MAGALHÃES SOUZA SILVA 13 horas 

030214 ERALDO ALEXANDRE DE SOUSA 13 horas 

030859 HIGOR DE CARVALHO ROSA 13 horas 

  


