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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

 
ANEXO III 

 
EDITAL Nº 0014/2023 

 
Prova Prática do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de 

Monitor 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 
1. A Prova Prática tem por objetivo avaliar os conhecimentos práticos, postura, 

segurança e organização do candidato. 
2. O candidato deverá analisar, diagnosticar, identificar e executar tarefas 

utilizando o veículo, equipamentos de trabalho e de segurança, utensílios e 
seu conhecimento técnico, bem como o esforço físico. 

3. Para a execução da Prova Prática serão disponibilizados para os candidatos: 
veículo automóvel leve, saco de areia de quarenta (40) quilos, luvas, fraldas 
descartáveis, máscaras, lenços umedecidos, sacos de lixo.  

4. O tempo para a execução da prova será de vinte e cinco (25) minutos. 
5. Ficam os candidatos cientificados que são inteiramente responsáveis pela 

condução do veículo e manuseio dos utensílios e equipamentos utilizados na 
realização da prova. 

6. A Prova Prática será filmada e gravada pela Comissão do Processo Seletivo. 
7. Para a correta execução da Prova Prática o candidato deverá seguir as 

orientações da Comissão Examinadora. 
8. Em caso de anulação de algum critério de avaliação sua respectiva pontuação 

será atribuída à todos os candidatos participantes.  
9. O candidato que não executar qualquer uma das etapas da prova no prazo 

máximo estabelecido perderá a totalidade da pontuação relativa a respectiva 
etapa. 

 
Lagoa dos Três Cantos/RS, 03 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 

SERGIO ANTONIO LASCH 
Prefeito Municipal 
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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
ETAPA 1 
O objetivo da tarefa é levantar manualmente um (1) saco de areia de 40 kgs, 

transportá-lo por dois (2) metros e colocá-lo sobre uma mesa ou maca, fazendo após 
a tarefa inversa. 

 
Equipamento: 

 Mesa ou maca 
 

Material necessário: 

 Um (1) saco de areia de 40 kgs 
 

Procedimentos: 

 Levantar manualmente do chão o saco de arreia de 40 kgs; 

 Carregar manualmente por 02 metros; 

 Colocar sobre uma mesa ou maca; 

 Posteriormente retirar o saco de 40 kgs da mesa/maca e colocá-lo no chão à 
uma distância de dois (2) metros.  

 
Pontuação: 40,0 pontos 
Tempo de Execução: 5 minutos 

 

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Carregar manualmente e colocar o saco de arreia sobre uma 
mesa/maca dentro do tempo e distância definidos demonstrando 
força física e habilidade. 

 
40,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA  

1. Não conseguir levantar manualmente o saco de areia do 
chão 

-20,0 pontos 

2. Não conseguir carregar o saco de areia por dois (2) metros -5,0 pontos 

3. Não conseguir colocar o saco de areia sobre a mesa/maca -15,0 pontos 
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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

 
ETAPA 2 
O objetivo da etapa é executar a troca de fralda descartável com a simulação da 

respectiva higienização com lenços umedecidos em um boneco sobre uma mesa ou 
maca, dentro do tempo estabelecido, utilizando equipamentos de segurança. 

 
Equipamentos: 

 Boneco 

 Mesa/Maca 

 Máscara 

 Luvas 

 Saco de Lixo 
 
Material necessário: 

 Fraldas 

 Lenços Umedecidos 
 
Procedimento: 

 Retirar a fralda usada e coloca-la no local apropriado; 

 Executar a simulação da respectiva higienização com lenços umedecidos; 

 Colocar a fralda descartável no boneco. 
 
Tempo de Execução: 10 minutos 
 
Pontuação: 30,00 pontos 

   

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Executar a troca de fralda descartável com a simulação da 
respectiva higienização com lenços umedecidos em um boneco, 
dentro do prazo estabelecido, utilizando os equipamentos de 
segurança, com agilidade, segurança e organização. 

 
30,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA  
1. Executar a higienização de forma incorreta; -10,0 pontos 

2. Colocar a fralda descartável de forma incorreta; -10,0 pontos 

3. Descartar a fralda e os lenços usados de forma incorreta. -10,0 pontos 
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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

 
ETAPA 3 

O objetivo da etapa é conduzir um veículo automóvel leve de propriedade do 
Município pelas ruas que contornam a Praça da Lagoa em nossa cidade, 
transportando um (1) passageiro como se fosse uma criança com dez (10) anos de 
idade, dentro do tempo estabelecido, seguindo as regras e normas de trânsito, 
procedendo as manobras de partida e estacionamento. 

 
Equipamentos: 

 Veículo Automóvel Leve 
 
Procedimento: 

 Conduzir o veículo automóvel pelas ruas que contornam a Praça da Lagoa em 
nossa cidade, transportando um (1) passageiro como se fosse uma criança 
com dez (10) anos de idade; 

 Executar a manobra de estacionamento ao final do trajeto em espaço 
balizado. 

 
Tempo de Execução: 8 minutos 
 
Pontuação: 30,00 pontos 

   

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Conduzir um veículo automóvel pelas ruas que contornam a Praça 
da Lagoa, transportando um (1) passageiro como se fosse uma 
criança com dez (10) anos de idade, dentro do tempo estabelecido, 
seguindo as regras e normas de trânsito, procedendo as manobras 
de partida e estacionamento 

 
30,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA  

1. Conduzir o veículo de forma incorreta desrespeitando as 
normas de trânsito; 

-15,0 pontos 

2. Não estacionar o veículo na área balizada, em no máximo três 
(3) tentativas, no tempo estabelecido. 

-15,0 pontos 
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