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7.2 DA PROVA PRÁTICA 

 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Assistência a Criança e do Adolescente - 
CIACA no uso de suas atribuições legais torna público a 1ª RETIFICAÇÃO do Concurso 
Público – Edital nº 01/2019, que objetiva alterar os seguintes conteúdos:  

 

 Exclusão da Prova Prática para o cargo de Motorista. 

 Alteração do Conteúdo Programático para o Cargo de Psicólogo. 

 

 

ONDE SE LÊ:  
 

 

 

7.2.1 Haverá Prova Prática de caráter Eliminatório, no dia 26/01/2020, para os candidatos ao cargo de Motorista, 
que tiverem sido aprovados na prova objetiva, conforme item 6.7, dentro do quantitativo de até 5 (cinco) vezes o 
número de vagas disponibilizadas, respeitados os empates na última posição. Acontecendo empate na última 
colocação da lista dos aprovados serão convocados os candidatos que tiverem a mesma pontuação. Os candidatos 
que não forem convocados para essa prova estarão automaticamente eliminados do Concurso Público. 

 
7.2.1.1 A convocação para a Prova Prática será no dia 22/01/2020. 
 
7.2.1.2 A avaliação da Prova Prática para o cargo de Motorista, dar-se-á através dos conceitos APTO ou INAPTO. 

 
7.2.1.3 A Prova Prática sendo de caráter eliminatório não será somada aos pontos obtidos nas Provas Objetivas de 
Múltipla Escolha. 

 
7.2.1.4 O candidato que obtiver o conceito INAPTO será eliminado do Concurso Público. 

 
7.2.1.5 Não haverá segunda chamada da Prova Prática por ausência do candidato, seja qual for o motivo alegado. 

 
7.2.2 Será considerado eliminado da Prova Prática e, consequentemente, eliminado do concurso público o 
candidato que: 

 
a) Não comparecer para a realização da prova prática no horário e local determinado; 
b) Não apresentar a documentação exigida no dia da realização da prova prática; 
c) Não concluir a atividade descrita ou solicitada, de acordo com o roteiro da prova prática, estabelecido para o 
cargo. 

 
7.2.3 A prova prática para o cargo de Motorista constará de prática de direção em veículo a ser definido pela 
Comissão Especial do Concurso e compatível com as atividades a serem desempenhadas, avaliada por examinador 
habilitado, consumando em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando desta forma a capacidade prática do candidato no 
exercício e desempenho das tarefas do cargo. Conforme critérios preestabelecidos, separados por tipo de falta, a 
seguir: 

 
I – FALTA ELIMINATÓRIA - Ao cometer uma das infrações abaixo o candidato está automaticamente eliminado e 

não precisa completar o restante da prova; 
- Avançar sobre o meio fio; 
- Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas no tempo estabelecido; 
- Usar a contramão de direção; 
- Não completar a realização de todas as etapas do exame; 
- Provocar acidente durante a realização do exame; 
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CRONOGRAMA 

- Exceder a velocidade indicada na via; 
- Avançar a via preferencial; 
- Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

 
II – FALTA GRAVE - MENOS 15 PONTOS POR FALTA: 

- Deixar de observar a sinalização da via, sinais de regulamentação, de advertência e indicação; 
- Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele; 
- Deixar de usar o cinto de segurança; 
- Perder o controle da direção do veículo em movimento; 
- Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 
 
III – FALTA MÉDIA - MENOS 10 PONTOS POR FALTA: 
 

- Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar com o freio de mão inteiramente livre; 
- Usar o pedal de embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 
- Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso; 
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova; 
- Fazer conversão incorretamente; 
- Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 
 
IV – FALTA LEVE - MENOS 7,5 PONTOS POR FALTA: 
- Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 
- Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 
- Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor; 
- Usar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 

- Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. 

 
Serão reprovados os candidatos que atingirem combinações de faltas com pontuação igual ou superior a 30 pontos.  
 
Seguem algumas condições: 
 
• Uma falta eliminatória; 
• Duas faltas graves; 
• Três faltas médias. 
• Quatro faltas leves. 
 
7.2.4. Para se submeter-se à Prova Prática para o cargo de Motorista, os candidatos deverão comparecer ao local 
designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido da Carteira Nacional de 
Habilitação Categoria “D” ou superior exigida para o cargo Anexo I, e original do documento de identidade, não 

sendo aceitos protocolos ou declarações. 
 
7.2.4.1. Caso o candidato não porte documentação exigida e compatível, conforme descrito no item anterior, não terá 
o direito de executar a prova e será eliminado. 

 

 

 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

 

 
22/01/2020 

 
A partir das 
17h00min. 

Divulgação dos recursos sobre 
Resultado Provisório e convocação 

para realização da prova prática 
para o cargo de Motorista 

 
Nos sites: https://ciacamg.weebly.com e 

www.reisauditores.com.br 

ANEXO III 

https://ciacamg.weebly.com/
http://www.reisauditores.com.br/
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 
15/01/2020  

a  
24/01/2020 

 

 
12h00min. às 

18h00min. 

 

 
Prazo para Protocolo da 

Prova de Títulos (Cargos de 
Nível Superior) 

Presencial: Estação Hervé Cordovil, localizada na 
Av. Bueno Brandão, 1008 - São Sebastião, Viçosa 

- MG, CEP: 36570-000; 

ou por SEDEX, dentro do prazo estabelecido, para 
a Central de Atendimento ao Candidato da Reis e 
Reis Auditores Associados, à Rodovia Januário 

Carneiro, 876, Salas 303 e 304, Bairro Pau 
Pombo, Nova Lima/MG – CEP 34.004-642. 

 
26/01/2020 

 
- 

 
Realização da Prova Prática para 

o cargo de Motorista 
 

Local e horário de realização: a divulgar 
dia 22/01/2020. 

 
04/02/2020 

A partir das 
17h00min 

 
Divulgação do Resultado da 

Prova Prática, Prova de Títulos e 
Resultado Geral Provisório 

 
Nos sites: https://ciacamg.weebly.com e 

www.reisauditores.com.br 

 
05/02/2020  

a  
07/02/2020 

24 horas pela 
internet; 

Presencial 
12h00min. as 

18h00min. 

 
Prazo para protocolo de recursos 

sobre o resultado da Prova 
Prática, Resultado Geral 

Provisório e Prova de Títulos. 

 
Presencial: Estação Hervé Cordovil, 

localizada na Av. Bueno Brandão, 1008 - 
São Sebastião, Viçosa - MG, CEP: 

36570-000. 
ou no site www.reisauditores.com.br 

 
18/02/2020 

 
A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o 
resultado da Prova Prática, Prova de 
Títulos e Resultado Geral Provisório. 

 
Nos sites: https://ciacamg.weebly.com e 

www.reisauditores.com.br 

 
18/02/2020 

 
A partir das 
17h00min. 

Divulgação do Resultado Final 
Definitivo apto à homologação 

pelo Diretor Presidente. 

 
Nos sites: https://ciacamg.weebly.com 

e www.reisauditores.com.br 

 

ANEXO IV 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: Técnicas de intervenção psicológica e 
entrevistas preliminares; Psicopatologia; as estruturas clínicas: neuroses, psicoses e perversão. A criança e o 
adolescente; a teoria da sexualidade; Teorias da personalidade. Psicologia como Profissão: responsabilidades do 
Psicólogo. Código de ética do psicólogo; procedimentos aplicados à atuação profissional. Aprendizagem Social; 
Saúde menta e trabalho. Multidisciplinariedade. Atuação do psicólogo no SUAS; Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOBRH/SUAS. Atuação do psicólogo no serviço de 
acolhimento. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da Assistência 
Social/SUAS.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ciacamg.weebly.com/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
https://ciacamg.weebly.com/
http://www.reisauditores.com.br/
https://ciacamg.weebly.com/
http://www.reisauditores.com.br/
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CRONOGRAMA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

LEIA-SE:  
 

 
7.2 – EXCLUÍDO 

 

 

 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

 

 
22/01/2020 

 
A partir das 
17h00min. 

 
Divulgação dos recursos sobre 

Resultado Provisório  

 
Nos sites: https://ciacamg.weebly.com e 

www.reisauditores.com.br 

 

 
15/01/2020  

a  
24/01/2020 

 

 
12h00min. às 

18h00min. 

 

 
Prazo para Protocolo da 

Prova de Títulos (Cargos de 
Nível Superior) 

Presencial: Estação Hervé Cordovil, localizada na 
Av. Bueno Brandão, 1008 - São Sebastião, Viçosa 

- MG, CEP: 36570-000; 

ou por SEDEX, dentro do prazo estabelecido, para 
a Central de Atendimento ao Candidato da Reis e 
Reis Auditores Associados, à Rodovia Januário 

Carneiro, 876, Salas 303 e 304, Bairro Pau 
Pombo, Nova Lima/MG – CEP 34.004-642. 

 
04/02/2020 

A partir das 
17h00min 

Divulgação do Resultado da 
Prova de Títulos e Resultado 

Geral Provisório 

 
Nos sites: https://ciacamg.weebly.com e 

www.reisauditores.com.br 

 
05/02/2020  

a  
07/02/2020 

24 horas pela 
internet; 

Presencial 
12h00min. as 

18h00min. 

 
Prazo para protocolo de recursos 

sobre o Resultado Geral 
Provisório e Prova de Títulos. 

 
Presencial: Estação Hervé Cordovil, 

localizada na Av. Bueno Brandão, 1008 - 
São Sebastião, Viçosa - MG, CEP: 

36570-000. 
ou no site www.reisauditores.com.br 

 
18/02/2020 

 
A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o 
resultado da Prova de Títulos e 

Resultado Geral Provisório. 

 
Nos sites: https://ciacamg.weebly.com e 

www.reisauditores.com.br 

 
18/02/2020 

 
A partir das 
17h00min. 

Divulgação do Resultado Final 
Definitivo apto à homologação 

pelo Diretor Presidente. 

 
Nos sites: https://ciacamg.weebly.com 

e www.reisauditores.com.br 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: Técnicas de intervenção psicológica e 
entrevistas preliminares; o processo psicodiagnóstico e a direção do tratamento. Psicopatologia; as estruturas 
clínicas: neuroses, psicoses e perversão. A criança e o adolescente; a teoria da sexualidade; as novas formas do 
sintoma; delinquência, toxicomania, anorexia e outros. Teorias da personalidade. Psicologia como Profissão: 

ANEXO III 

https://ciacamg.weebly.com/
http://www.reisauditores.com.br/
https://ciacamg.weebly.com/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
https://ciacamg.weebly.com/
http://www.reisauditores.com.br/
https://ciacamg.weebly.com/
http://www.reisauditores.com.br/
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responsabilidades do Psicólogo. Código de ética do psicólogo; procedimentos aplicados à atuação profissional. 
Psicologia Escolar: principais teóricos da aprendizagem e suas contribuições: Skinner, Piaget, Ausubel, Bandura, 
Bruner, Gagné e Vygotsky. Psicologia na escola. Avaliação do ensino-aprendizagem. Psicopedagogia. Teorias e 
técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação psicanalítica (infância, adolescência, 
idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e adolescência). Modelos de 
psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas. Modelos de 
Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social; Epidemiologia social das desordens 
mentais; Saúde mental e trabalho; A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença mental. 
Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade; Psicologia e 
Educação. Atuação do psicólogo no SUAS; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 
Assistência Social – NOBRH/SUAS. Atuação do psicólogo no serviço de acolhimento. A consolidação da LOAS e 
seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da Assistência Social/SUAS.   

 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 
 

 
Reis & Reis Auditores Associados, 08 de outubro de 2019. 


