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ESTADO DE SANTA CATARINA 
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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2022 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2022 
EDITAL Nº 10/2022, DE 31 DE AGOSTO DE 2022 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA A NOTA DA PROVA PRÁTICA 
 

 
 
 

A Comissão Executora do Concurso Público de Provas Nº 01/2022, do Município de 
Iraceminha/SC, originado pelo Edital nº 01/2022, torna público, para conhecimento dos 
interessados, após a análise do recurso interposto contra a nota da prova prática em 
requerimento formulado pelo candidato, prolatou as seguintes decisões: 

 
 
 

1. Ficam adotadas as seguintes decisões quanto à nota da prova prática ante as seguintes 
justificativas: 
 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR – NOTA DA PROVA PRÁTICA 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO 

0091     FABIEL RAUBER OPERADOR DE MÁQUINAS 

DECISÃO: 

O recorrente requer revisão da nota da prova prática questionando os motivos da nota obtida e 
quais os critérios de avaliação. Compulsando a ficha de avaliação da prova prática, observa-se que o 
requerente obteve nota 2,00 (dois vírgula zero) pontos, resultante do cometimento de três (03) 
faltas durante a prestação da citada prova, sendo duas de natureza Grave, determinando a perda de 
03 (três) pontos cada e uma de natureza Média, determinando a perda de 02 (dois) pontos, num 
total de oito (08) pontos perdidos, conforme citamos: 
FALTAS GRAVES: “g: Não fez uso do cinto de segurança.” e “k: Não demonstrou conhecimento de 
operação da lança traseira do equipamento.”. 
FALTA MÉDIA: “i: Descer da máquina sem descansar o hidráulico da concha do equipamento.” 
Tal desempenho determinou a perda de 8,00 (oito vírgula zero) pontos, constituindo a nota final na 
prova em apreço de 2,00 (dois vírgula zero) pontos, o que evidencia que o candidato não 
demonstrou conhecimentos de operação do equipamento, restando inapto para o desempenho das 
funções do cargo. O recorrente restou reprovado no presente certame, eis que não obteve a nota 
mínima para aprovação de 5,00 (cinco vírgula zero) pontos, consoante preceitua o item 8.4 do Edital 
de Abertura, conforme vejamos: 
“8.4. A prova prática terá caráter eliminatório e a nota mínima a ser obtida pelo candidato, para fins 
de aprovação, é de 5,00 (cinco vírgula zero) pontos. 
8.4.1. Estarão desclassificados do certame os candidatos que não obtiverem a nota mínima na prova 
prática.” (grifamos). Registre-se que a ficha de avaliação da prova prática permanece à disposição 
do interessado. Isto posto, decide-se pela improcedência do recurso, que resta indeferido. Decisões 
mantidas, classificação final mantida e inalterada. É o parecer. 

 
É o relatório. 
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