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Prefeitura do Município de Osasco 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE CANDIDATO SUB JUDICE 
 

A Fundação Getulio Vargas informa que, em virtude de decisão no Mandado de Segurança nº 405.2014/083744-7, fica 
convocado o seguinte candidato sub judice ao cargo de Motorista de Transportes Leves conforme previsto no subitem 
9.1 do Edital nº. 01 de 28 de maio de 2014, para a realização da Prova Prática que ocorrerá no dia 03 de junho de 2015.  
 

 
Cargo: Motorista de Transportes Leves 

 
 

Inscrição Candidato  Data  Horário  

459048299 Valter Alves Dos Santos 03/06/2015 10h00 

 

 
 
* Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum 
pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo considerado INAPTO o candidato ausente ou 
retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

 
1. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
LOCAL: FITO - Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Entrada pela Fac Fito) 
ENDEREÇO: Avenida das Flores, nº. 711, Bairro Jardim das Flores – Osasco/SP. 
REFERÊNCIA: Próximo ao Fórum e OAB. 
 
2. DA PROVA PRÁTICA  
 
2.1 A prova prática para os candidatos aos cargos de Motorista de Funerária, Motorista de Transportes Leves e 
Motorista de Transportes Pesados consistirá na condução, pelo candidato, de veículos de transporte de cargas ou 
passageiros, por trajeto em via pública, urbana ou rural. Esse percurso objetiva aferir a experiência, adequação de 
atitudes, postura e habilidades do candidato em dirigir veículos, de acordo com o itinerário preestabelecido, na cidade 
ou na estrada. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e as habilidades do candidato na 
prática no volante.  
2.2 0 resultado da prova pratica será expresso sob a forma de conceito APTO ou INAPTO, e será avaliado na escala de 0 
a 3 erros, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver índice igual ou inferior a 3 erros.  
2.2.1 Serão considerados erros:  
 

1. Procedimentos preparatórios para arrancada 

1.1. Arrancar sem colocar o cinto de segurança  

1.2. Permanecer sem o cinto durante a prova  

1.3. Não reconhecer corretamente os instrumentos do painel  

1.4. Não ajustar os espelhos retrovisores  

1.5. Arrancar com a porta do veículo aberta ou semi-aberta  

1.6. Permanecer com a porta aberta ou semi-aberta durante toda a prova  

1.7. Não liberar o freio de estacionamento 

2. Arrancada e condução do veículo 

2.1. Interromper o funcionamento do motor (durante a arrancada)  
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2.2. Interromper o funcionamento do motor (durante o percurso)  

2.3. Transitar na contramão de direção  

2.4. Perder o controle do veículo após o início da prova  

2.5. Não utilizar corretamente cambio/embreagem (sincronia)  

3. Sinalização e direção defensiva 

3.1. Avançar sobre o meio fio 

3.2. Não sinalizar previamente a manobra 

3.3. Sinalizar incorretamente  

3.4. Não observar cautela necessária na ré  

3.5. Não observar a sinalização da via  

3.6. Não respeitar as regras de preferência  

 
2.3 Obedecidos os critérios de avaliação, os candidatos habilitados permanecerão com a nota obtida na etapa anterior.  
 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
3.1 Os candidatos deverão exibir a Carteira Nacional de Habilitação na categoria exigida para o cargo ao examinador 
responsável pelo exame de direção e entregar-lhe uma fotocópia da mesma. Poderão também, entregar o comprovante 
autenticado de aprovação em exame de alteração de categoria junto ao DETRAN e, quando da posse, deverão 
apresentar cópia autenticada do referido documento. 
3.1.1 O candidato deverá fazer uso de óculos ou lentes de contato, quando houver tal exigência na Carteira Nacional de  
Habilitação, não sendo permitida a realização da prova sem tais acessórios, implicando o descumprimento desta 
exigência na eliminação do candidato do Concurso Público. 
3.1.2 Os candidatos convocados para esta etapa deverão comparecer ao local indicado para realização da Prova Prática 
com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado para seu início, munidos do documento de identidade e da 
CNH; caso contrário, não poderão realizar o teste. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 
de seu local de realização da Prova Prática e o comparecimento no horário determinado. 
3.2 O resultado preliminar da Prova Prática será divulgado no site da Fundação Getulio Vargas 
(http://www.fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradeosasco/administrativo), não sendo possível o conhecimento do 
resultado via telefone, fax ou e-mail. 
3.3 Caberá recurso em face do Resultado da Prova Prática, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionada no subitem anterior. 
 
Em 29 de maio de 2015. 
 
 

Fundação Getulio Vargas 

http://www.fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradeosasco/administrativo

