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MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 009/2018-SERH 

PUBLICAÇÃO Nº 027/2018 – EDITAL COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA MOTORISTA I E II 
 

Divulga o tempo limite e a quantidade máxima de tentativas 
para realização da “baliza” nas provas práticas aos cargos de 
Motorista I e Motorista II do Concurso Público Aberto pelo 
Edital nº 09/2018-SERH. 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA: 

 
1. A divulgação do tempo limite e a quantidade máxima de tentativas para realização da “baliza” nas provas práticas 

para os cargos de MOTORISTA I e MOTORISTA II em 09/09 e 16/09/2018, permanecendo o tempo máximo para 
execução das mesmas, conforme segue: 
 

CARGO: MOTORISTA I (VAN, MODELO TRANSIT, ano 2009 e 2010) 

TAREFA: Exame de direção veicular, no qual o candidato deverá realizar a tarefa em 3 etapas, na presença 
de avaliadores.  
 
1ª etapa: Verificação dos acessórios e cuidados básicos preventivos.  
 
2ª etapa: Baliza. O candidato terá até 3 tentativas para realizar esta etapa. 
Tempo máximo de execução da 2ª etapa: 6 minutos. 
 
3ª etapa: Realização de percurso pré-determinado, na qual será avaliado o comportamento e a habilidade 
na condução do veículo, observando-se o respeito às leis de trânsito.  
 
Importante: Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente 
eliminado do concurso público, interrompendo a prova prática imediatamente. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos 
 

CARGO: MOTORISTA II (ÔNIBUS MERCEDES, MODELO MASCARELLO GRAM MID, ANO 2008) 

TAREFA: Exame de direção veicular, no qual o candidato deverá realizar a tarefa em 3 etapas, na presença 
de avaliadores.  
 
1ª etapa: Verificação dos acessórios e cuidados básicos preventivos.  
 
2ª etapa: Baliza. O candidato terá até 3 tentativas para realizar esta etapa. 
Tempo máximo de execução da 2ª etapa: 6 minutos. 
 
3ª etapa: Realização de percurso pré-determinado, na qual será avaliado o comportamento e a habilidade 
na condução do veículo, observando-se o respeito às leis de trânsito.  
 
Importante: Caso o candidato não consiga realizar a baliza corretamente, estará automaticamente 
eliminado do concurso público, interrompendo a prova prática imediatamente. 

TEMPO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 25 minutos 
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2. Caso o candidato não consiga realizar a 2ª etapa (Baliza) no tempo máximo de 6 minutos em até 3 tentativas, 

será solicitado pelo avaliador que o candidato interrompa as atividades que estiverem sendo realizadas, estando 
automaticamente eliminado do Concurso Público, em atenção ao item 8.8.1 do Edital de abertura do Concurso 
Público – Publicação nº 001/2018. 
 

3. As tarefas possuem um tempo máximo de execução de 25 minutos para as três etapas. Caso o candidato não 
consiga realizar as três etapas da tarefa no tempo máximo estipulado, ao término dos 25 minutos, será 
solicitado pelo avaliador que o candidato interrompa as atividades que estiverem sendo realizadas, estando 
automaticamente eliminado do Concurso Público, em atenção ao item 3 do edital de convocação para a prova 
prática - Publicação nº 025/2018. 
 

4. A presente publicação é complementar à Publicação nº 025/2018, que divulgou a convocação dos candidatos 
para realização da prova prática aos cargos de Motorista I e Motorista II. 
 

Maringá, 31 de agosto de 2018. 

  

 

FERNANDO DINIZ GONÇALVES BRAZ  
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público 

 
 
  
 


