CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB
SELEÇÃO PÚBLICA 05/2018 - HOLAMBRA
EDITAL COMPLETO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO EDITAL ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 01/2018

Sr. FERNANDO FIORI DE GODOY, Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB, no uso de suas atribuições legais, torna pública
1. Pelo presente, ficam retificados os item 6.2.2.1, 6.2.2.2 e 6.2.3

1.1. ONDE LIA-SE
6.2.2.1. Critério de aplicação e avaliação da prova prática para Operador de Motoniveladora –
HOLAMBRA e Motorista III - HOLAMBRA:
a) Na prova prática será avaliado o tempo de desempenho de cada item, o conhecimento para o manuseio da
máquina e contará com a execução das seguintes atividades e com as pontuações descritas:
1.
- Preparo da máquina para saída – 20 (vinte) pontos
2.
- Saída com a máquina – 20 (vinte) pontos
3.
- Dirigibilidade - máquina em movimento -30 (trinta) pontos
4.
- Teste de baliza ou garagem – 30 (trinta) pontos.
b) A contagem geral dos pontos e a ordem de classificação serão apuradas pela somatória da pontuação obtida
na prova prática com peso 100 (cem).
c) O candidato que não atingir 50 (cinquenta) pontos na somatória da prova prática será considerado reprovado.
d) Será considerado habilitado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento), 50 (cinquenta) pontos.
6.2.2.2. Critério de aplicação e avaliação da prova prática para Mecânico - HOLAMBRA:
A prova prática de Mecânico consistirá em identificar ferramentas e equipamentos e desmontar e/ou montar
partes do motor ou sistema mecânico de automóvel ou maquinário pesado.
Critérios de Avaliação:
1– Identificação de ferramentas e equipamentos relacionadas à função de Mecânico. – 20 (vinte) pontos
2 – Qualidade na Execução dos Trabalhos apontados. – 20 (vinte) pontos
3 – Identificação de possíveis causas de problemas em motores e apontamento de soluções. – 60 (sessenta)
pontos
6.2.3. DA PONTUAÇÃO:
a) Prova Objetiva valor máximo de 100 (cem) pontos;
b) Prova Prática no valor máximo de 100 (cem) pontos;
c) A pontuação final será a média aritmética das notas da Prova Objetiva e da Prova Prática.

1.2. LEIA-SE
6.2.2.1. Critério de aplicação e avaliação da prova prática para Operador de Motoniveladora –
HOLAMBRA :
a) Na prova prática será avaliado o tempo de desempenho de cada item, o conhecimento para o manuseio da
máquina e contará com a execução das seguintes atividades e com as pontuações descritas:
01
- Preparo da máquina para saída – 20 (vinte) pontos
02
- Saída com a máquina – 20 (vinte) pontos
03
- Dirigibilidade - máquina em movimento -30 (trinta) pontos
04
- Teste de baliza ou garagem – 30 (trinta) pontos.
b) A contagem geral dos pontos e a ordem de classificação serão apuradas pela somatória da pontuação obtida
na prova prática com peso 100 (cem).
c) O candidato que não atingir 50 (cinquenta) pontos na somatória da prova prática será considerado reprovado.
d) Será considerado habilitado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento), 50 (cinquenta) pontos.
6.2.2.2. Critério de aplicação e avaliação da prova prática veicular para MOTORISTA III - HOLAMBRA:
A Prova Prática Veicular para o cargo de Motorista III, visa aferir os conhecimentos e habilidades mínimas exigidas
do candidato para a execução de suas atribuições;
a) A Prova Prática valerá no máximo 40 (quarenta) pontos;
b) Será considerado habilitado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento), 20 (vinte) pontos; os candidatos que obtiverem nota inferior a 20 (vinte) pontos serão considerados
reprovados;
c) A PROVA PRÁTICA SE CONSTITUIRÁ DE:
Exame de direção veicular:
O exame será composto das seguintes etapas:
- Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis;
- Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural.
- Delimitação de área de segurança para atendimento, quando em via pública.
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A delimitação da vaga balizada para o Exame Prático de Direção Veicular deverá atender as seguintes
especificações, por tipo de veículo utilizado:
- Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento);
- Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento).
O tempo para o estacionamento:
- Para a categoria "D" específica: de três a seis minutos;
d) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Conhecimento prático e destreza na execução das atividades;
- Habilidade no desenvolvimento das atividades comuns à função;
- Agilidade na execução das atividades;
- Raciocínio lógico e de percepção.
e) PONTUAÇÃO
A pontuação terá escala de 0 (zero) a 40 (quarenta), admitindo-se notas inteiras. Em função da pontuação
negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, será atribuída a seguinte escala de pontos:
- uma falta eliminatória: 21 (vinte e um) pontos negativos;
- uma falta grave: 10 (dez) pontos negativos;
- uma falta média: 05 (cinco) pontos negativos;
- uma falta leve: 01 (um) ponto negativo.
Classificação das Faltas Eliminatórias:
- desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória;
- avançar sobre o meio fio;
- não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido;
- avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga;
- transitar em contramão de direção;
- não completar a realização de todas as etapas do exame;
- avançar a via preferencial;
- provocar acidente durante a realização do exame;
- exceder a velocidade regulamentada para a via;
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.
Faltas Graves:
- desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito;
- não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção;
- não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o
veículo, ou ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o
veículo;
- não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente;
- não usar devidamente o cinto de segurança;
- perder o controle da direção do veículo em movimento;
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.
Faltas Médias:
- executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre;
- trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima;
- interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova;
- fazer conversão incorretamente;
- usar buzina sem necessidade ou em local proibido;
- desengrenar o veículo nos declives;
- colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;
- usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
- entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro;
- engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
Faltas Leves:
- provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
- ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;
- não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
- apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
- utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;
- dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;
- tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;
- cometer qualquer outra infração de natureza leve.
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6.2.2.3.Critério de aplicação e avaliação da prova prática para Mecânico - HOLAMBRA:
a) A prova prática de Mecânico consistirá em identificar ferramentas e equipamentos e desmontar e/ou montar
partes do motor ou sistema mecânico de automóvel ou maquinário pesado.
Critérios de Avaliação:
1– Identificação de ferramentas e equipamentos relacionadas à função de Mecânico. – 20 (vinte) pontos
2 – Qualidade na Execução dos Trabalhos apontados. – 20 (vinte) pontos
3 – Identificação de possíveis causas de problemas em motores e apontamento de soluções. – 60 (sessenta)
pontos
b) O candidato que não atingir 50 (cinquenta) pontos na somatória da prova prática será considerado reprovado.
c) Será considerado habilitado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento), 50 (cinquenta) pontos.
6.2.3. DA PONTUAÇÃO:
6.2.3.1. Para os cargos de Operador de Motoniveladora – HOLAMBRA e Mecanico - HOLAMBRA
a) Prova Objetiva valor máximo de 100 (cem) pontos;
b) Prova Prática no valor máximo de 100 (cem) pontos;
c) A pontuação final será a média aritmética das notas da Prova Objetiva e da Prova Prática.
6.2.3.2. Para o cargo de Motorista III - HOLAMBRA
a) Prova Objetiva valor máximo de 100 (cem) pontos;
b) Prova Prática no valor máximo de 40 (quarenta) pontos;
c) A pontuação final será a média aritmética das notas da Prova Objetiva e da Prova Prática.
2. Pelo presente, fica retificado o Conteúdo Programático

2.1. ONDE LIA-SE

Mecânico - HOLAMBRA

Motorista III - HOLAMBRA
Operador de Motoniveladora HOLAMBRA

PORTUGUÊS: (10 QUESTÕES): Compreensão e interpretação de textosClassificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas - Plural e gênero
dos substantivos - Pontuação, ortografia e verbos - Concordância Nominal e
Verbal.
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES): Números Naturais: operações com números
naturais e suas propriedades - Problemas - Operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão- Operações simples com números decimais - Geometria:
Noções sobre área de figuras geométricas - Múltiplos e divisores: conceitos e
operação- Medidas: conceito e operações.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Sistemas de freios. Sistemas
de direção e suspensão. Caixa de Câmbio. Embreagem. Sistema de aquecimento,
eletricidade.
Conhecimento
e
utilização
adequada
das ferramentas.
Conhecimentos da norma de segurança. Óleos e lubrificantes. Motores:
funcionamento e componentes. Transmissão. Peças de reposição. Sistemas de
medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos.
PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.2.2.2. deste Edital.
PORTUGUÊS: (10 QUESTÕES): Compreensão e interpretação de textosClassificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas - Plural e gênero
dos substantivos - Pontuação, ortografia e verbos - Concordância Nominal e
Verbal.
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES): Números Naturais: operações com números
naturais e suas propriedades - Problemas - Operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão- Operações simples com números decimais - Geometria:
Noções sobre área de figuras geométricas - Múltiplos e divisores: conceitos e
operação- Medidas: conceito e operações.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Código de Trânsito Brasileiro:
Lei n. 9.503/97, e suas alterações; Resoluções do CONTRAN pertinentes à
condução e licenciamento de veículos automotores, habilitação, infrações e
penalidades.
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança
individual, coletiva e de instalações, primeiros socorros.
Regras de circulação: sinalização, classificação e normas gerais de uso do veículo,
equipamentos obrigatórios.
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor, alimentação, sistema
elétrico, suspensão, sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração,
transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e diferencial), aparelhos
registradores do painel.
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação. Deveres e
proibições.
Infrações e penalidades.
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PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.2.2.1. deste Edital.

2.2. LEIA-SE

Mecânico - HOLAMBRA

Motorista III - HOLAMBRA
Operador de Motoniveladora HOLAMBRA

PORTUGUÊS: (10 QUESTÕES): Compreensão e interpretação de textosClassificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas - Plural e gênero
dos substantivos - Pontuação, ortografia e verbos - Concordância Nominal e
Verbal.
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES): Números Naturais: operações com números
naturais e suas propriedades - Problemas - Operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão- Operações simples com números decimais - Geometria:
Noções sobre área de figuras geométricas - Múltiplos e divisores: conceitos e
operação- Medidas: conceito e operações.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Sistemas de freios. Sistemas
de direção e suspensão. Caixa de Câmbio. Embreagem. Sistema de aquecimento,
eletricidade.
Conhecimento
e
utilização
adequada
das ferramentas.
Conhecimentos da norma de segurança. Óleos e lubrificantes. Motores:
funcionamento e componentes. Transmissão. Peças de reposição. Sistemas de
medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos.
PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.2.2.3. deste Edital.
PORTUGUÊS: (10 QUESTÕES): Compreensão e interpretação de textosClassificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas - Plural e gênero
dos substantivos - Pontuação, ortografia e verbos - Concordância Nominal e
Verbal.
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES): Números Naturais: operações com números
naturais e suas propriedades - Problemas - Operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão- Operações simples com números decimais - Geometria:
Noções sobre área de figuras geométricas - Múltiplos e divisores: conceitos e
operação- Medidas: conceito e operações.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Código de Trânsito Brasileiro:
Lei n. 9.503/97, e suas alterações; Resoluções do CONTRAN pertinentes à
condução e licenciamento de veículos automotores, habilitação, infrações e
penalidades.
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança
individual, coletiva e de instalações, primeiros socorros.
Regras de circulação: sinalização, classificação e normas gerais de uso do veículo,
equipamentos obrigatórios.
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor, alimentação, sistema
elétrico, suspensão, sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração,
transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e diferencial), aparelhos
registradores do painel.
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação. Deveres e
proibições.
Infrações e penalidades.
PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.2.2.1. para o cargo de Operador
de Motoniveladora - HOLAMBRA e 6.2.2.2. para o cargo de Motorista III HOLAMBRA deste Edital.

3. Ficam ratificadas todas demais disposições contidas no Edital de Abertura das Inscrições 06/2018.
4. O presente
edital está
disponível na
íntegra nos
endereços
eletrônicos http://orhion.com.br/; http://www.consabambiental.com.br; http://www.holambra.sp.gov.br/;
afixados nos murais do CONSAB e publicado resumidamente no Jornal da Cidade de Holambra

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cosmópolis, 22 de junho de 2018.
Sr. FERNANDO FIORI DE GODOY
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB
Sr. DIMAS ANTONIO STARNINI
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL –
CONSAB

4

