
 
 
 
 
 
 
 

 

Edital nº 357, de 08 de dezembro de 2022. 
 

 

Divulga resultado preliminar da prova prática para o 
Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 313/2022. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS, no uso de suas atribuições legais, 

e em vista do que consta no Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 313/2022, divulga resultado preliminar 

da prova prática realizada no dia 06/12/2022, às 09 (nove) horas. 
 

LUÍS VENICIUS DE COSTA 

Inscrição Procedimento Pontuação 

03 

Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs necessários 
para a operação de máquinas e equipamentos 

10 

Verificar a condição de operação e segurança da máquina/equipamento 10 

Ligar, arrancar e manobrar a máquina/equipamento com segurança até o local 
designado 

10 

Abrir uma valeta de 2 (dois) metros de comprimento por 0,5 (meio) metro de 
profundidade (aproximadamente), descarregando o material na lateral direita da 

valeta, dentro do tempo estabelecido pela Comissão 
10 

Tapar a valeta escavada com a concha dianteira 10 

Conduzir novamente a máquina/equipamento até o local de estacionamento da 
máquina, deixando-a em posição inicial estacionária 

10 

Desligar o equipamento realizando todos os procedimentos destinados a manter a 
sua segurança 

10 

Pontuação total 70 
ROBENI FRANCISCO IZOTTON 

Inscrição Procedimento Pontuação 

04 

Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs necessários 
para a operação de máquinas e equipamentos 

10 

Verificar a condição de operação e segurança da máquina/equipamento 10 

Ligar, arrancar e manobrar a máquina/equipamento com segurança até o local 
designado 

08 

Abrir uma valeta de 2 (dois) metros de comprimento por 0,5 (meio) metro de 
profundidade (aproximadamente), descarregando o material na lateral direita da 

valeta, dentro do tempo estabelecido pela Comissão 
08 

Tapar a valeta escavada com a concha dianteira 08 

Conduzir novamente a máquina/equipamento até o local de estacionamento da 
máquina, deixando-a em posição inicial estacionária 

10 

Desligar o equipamento realizando todos os procedimentos destinados a manter a 
sua segurança 

10 

Pontuação total 64 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 08 de dezembro de 2022. 
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