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N.
Insc.

CPF

NOME

RECURSO

RESPOSTA

INDEFERIDO. CANDIDATO JÁ
Avaliar nota
ENCONTRA-SE AVALIADO
ANTERIORMENTE.
Tive problemas ﬁnanceiro e
INDEFERIDO, POIS O
não pude paga um médico
ATESTADO PODERIA SER
971.635.462- ADRIANO GOMES
22519
para me avaliar sinto-me numa RETIRADO EM REDE PÚBLICA.
20
LOPES
situação de ﬁnanceira pra nem DESCUMPRIMENTO DO ITEM
alimentos.obg
10.6. DO EDITAL.
Eu discordo da minha
Indeferido. Ao analisar a ﬁcha
pontuação da prova prá ca
do teste, constatou que o
sendo que tenho 10anos de
candidato pontuou somente
conhecimento com máquinas
um item na escavadeira
pesadas, só na Odebrecht
hidráulica zerando nos outros
trabalhei 6anos,trabalho com
dois itens avaliados:- Corte de
todos pos de máquina
408.929.132- AGOSTINHO FEITOSA
barranco - 01 metro de altura
23677
gostaria de pedi revisão da
15
TEIXEIRA
por 05 metro de
minha prova e que aconteceu
comprimento. - Escavação de
com a minha pontuação que
valas - 1 metro de
minderam somente 15pontos
profundidade por 05 metros
e sendo que mim saí bem nas
de comprimento. conforme o
duas máquinas. Que descordo
avaliador do teste ﬁcando com
totalmente com minha
a pontuação 05:
pontuação .
22151 011.233.982- ANDERBAL LOPES
Bom dia senhores gostaria que INDEFERIDO.OS AVALIADORES
936.980.542- ADRIANO DA SILVA
21893
72
PINTO

40

ROCHA

veriﬁquem meu exame pois já DE TODAS AS MAQUINAS
trabalhei no DER ano passado FIZERAM A AVALIAÇÃO
como operador e tenho
CONFORME O EXECUTADO
experiência na área, Ouve
POR CADA CANDIDATO
algum equívoco em relação a ,INFORMO QUE O AVALIADOR
essa nota, pois no teste
FEZ A AVALIAÇÃO COM OS
executei todas exigidas.
CRITÉRIOS EXIGIDOS NO
Obrigado!
EDITAL.
Venho através deste,pedir para
que seja RETIFICADO minha
nota no teste de ap dão sica
que foi dado como não
apto,pois es ve no local para
INDEFERIDO, POIS O
fazer a prova,porém não foi
ATESTADO PODERIA SER
possível por não estar com o
RETIRADO EM REDE PÚBLICA
781.214.183- ANTONIO CARLOS
papel do atestado sico em
22052
E COM ANTECEDÊNCIA DE NO
72
SOUSA DA SILVA
mãos, sendo que, algumas
MÁXIMO 30 DIAS.
pessoas veram a chance de
DESCUMPRIMENTO DO ITEM
fazer o teste no outro dia e eu
10.6. DO EDITAL.
não ve essa oportunidade,o
direito tem que ser igualmente
para todos, não favorecendo
alguns e outros não,por isso
estou sendo prejudicado.
INDEFERIDO, POIS O ITEM
10.6 DO EDITAL PREVÊ QUE:
Não aceitaram o meu atestado
10.6
O
de ap dão sica, eme do
Candidato convocado para a
pelo médico de colorado do
realização do Teste de Ap dão
oeste, alegando que só estava
Física deverá apresentar-se
carimbado sem a assinatura de
munido de Atestado Médico,
caneta. Porém eu não tenho
nominal ao candidato, emi do
culpa de o médico não assinou
com, no máximo, 30 (trinta)
de caneta. Gastei o único
dias de antecedência da data
dinheiro que nha para
de sua prova prá ca,
comprar alimento para minha
devidamente assinado e
casa. Sai de Colorado para
137.992.658carimbado pelo médico,
24118
APARECIDO MOREIRA Pimenta Bueno, na Esperança
05
constando visivelmente o
de conseguir uma vaga, que
número de registro do
assim poderia alimentar minha
Conselho Regional de
família. E só por que o médico
Medicina do mesmo, em que
esqueceu de assinar a caneta
cer ﬁque especiﬁcamente
ou ele não tem esse costume
estar o candidato apto para
não sei, não me deixaram fazer
realizar ESFORÇO FÍSICO. O
a prova sica. no edital não
candidato que deixar de
constava que o atestado não
apresentar atestado ou não
poderia conter somente o
apresentá-lo conforme
carimbo de registro do
especiﬁcado, não poderá
medico.
realizar o teste, sendo
considerado INAPTO
22718 012.750.172- ARNALDO DA SILVA Quando fui entregar os
INDEFERIDO. SEM PEDIDO
07
documentos a moça que fez SOBRE A ETAPA - PROVA DE
minha escrissao não pegou
APTIDÃO FÍSICA. QUANTO A
PONTUAÇÃO DA PROVA DE

meus documentos pra
pontuação.

23880

272.218.732- CARLOS ALBERTO
91
ASSIS WESEM

23678

710.056.171- CESAR AUGUSTO
04
BORGES

23211

647.444.422- CLEIBER DA MAIA
34
MODESTO

22603

923.460.142- CRISTIANO PEREIRA
49
AFONSO GOMES

22947 978.547.002- DEIBEDIR DOS REIS
49
PAZ

TÍTULOS, O CANDIDATO
DEVERIA TER ENTREGUE NO
PRAZO ESTIPULADO NO
CRONOGRAMA.
Indeferido. O candidato ,
Eu gostaria de saber porque eu
segundo o avaliador realizou
não passei no teste de ap dão
apenas 8 abdominais, em
ﬁcar colocaram que eu não
desacordo com o ítem 10.3"a"
sou apto ﬁquei muito triste
do Edital. Sendo necessário
porque pessoas mais velhas
para ser considerado apto ter
do que eu passaram gostaria
realizado todo o circuito das
de uma resposta por favor
provas conforme ítem 10.4 do
obrigado
referido Edital.
Boa noite não pude recorrer
com o período dos tulos
entregues mas eu peço
encarecidamente que avaliem
meus documentos impressos
INDEFERIDO. PRAZO
pois não contou pontuação
ENCERRADO PARA ESTA FASE,
meu curso pra área pretendida
CONFORME CRONOGRAMA de 45 horas/aula E tbm uma
ANEXO I.
carta referência de 1 ano e
meio,e mas 1 ano e meio na
carteira comprovada,deste ja
agradeço a bancada pela
compreensão
INDEFERIDO - CANDIDATO
Nos itens descrito abaixo:
NÃO EXECUTOU COM
1824 1825 1826 1827 1878
PERFEIÇÃO A LIMPEZA DE
1829 Foram todos executados,
TERRENO NA MAQUINA PÁ
e so me avaliaram com 20
CARREGADEIRA. E TBM NÃO
pontos. Qual requisitos deixei
EXECUTOU COM PERFEIÇÃO O
de executa? Peso que reveja a
CORTE EM BARRANCOS NA
avaliaçao.
MÁQUINA MOTONIVELADORA
INDEFERIDO: O candidato
evadiu-se do local das provas,
sendo considerado INAPTO
conforme ítem 10.25 do
Gostaria de saber os mo vos,
Edital.A Comissão ainda
de não ter sido apto na prova
manteve o contato telefônico
prá ca. Pois eu me apresentei
com o mesmo, visto que
ﬁz a prova no tempo certo e ﬁz
assinou a lista de frequencia e
todos os exercícios pedido.
apresentou Atestado de
Ap dão Física, tendo como
resposta a aﬁrmação da
desistência pelo mesmo.
Venho recorrer sobre minha Indeferido. O candidato zerou
nota de escavadeira pois so
o teste da escavadeira
saiu a de carregadeira.
hidráulica, não conseguindo
realizar os itens avaliado:Carregamento de caminhão 12 M³ de terra. - Corte em
barranco - 01 metro de altura
por 05 metros de

comprimento. - Escavação de
valas - 01 metro de
profundidade por 05 metros
de comprimentos. ﬁcando
com nota (0) na escavadeira
hidráulica.

21869

758.258.992- EDILA OLIVEIRA DE
00
JESUS

21854

004.785.811- ELMA COELHO DE
73
ALMEIDA

21962 932.633.252- ELTON SOUZA
72
RIBEIRO

Fiz os 3 testes carregamentode
peso, abdominal ﬁz menos que
30 segundos e a corrida ﬁz em
menos de 6 minutos !!!!
Porque deu não apto se ﬁz
DEFERIDO - HOUVE UM
tudo certo???? Observação : a EQUIVOCO NA DIGITAÇÃO
data do mes de nascimento
CANDIDATA APTA.
esta errado o mes que era pra
ser 13/03/1983 mas na minha
ﬁcha de inscrição está errado o
mes 13/05/1983
Venho através deste,pedir para
que seja RETIFICADO minha
nota no teste de ap dão
sica,pois foi dado como não
apto no teste que ﬁz de
abdominal remado.A pessoa INDEFERIDO.A candidata ,
que estava me avaliando disse segundo o avaliador realizou
que eu nha feito somente
apenas 4 abdominais, em
quatro,sendo que eu ﬁz OITO desacordo com o ítem 10.3"a"
CORRETAMENTE CONFORME do Edital. Sendo necessário
PEDE O EDITAL,para isso eu
para ser considerado apto ter
treinei e me dediquei.Quem realizado todo o circuito das
estava me avaliando alegou
provas conforme ítem 10.4 do
que eu não estava sabendo
referido Edital.A candidata ao
fazer,"como que eu não estava assinar a sua ﬁcha de
sabendo fazer se ele mesmo avaliação tomou ciência da
disse que eu nha feito
mesma e teria que ter
correto",se eu não soubesse completado todo o circuito
fazer não teria conseguido
para se tornar "apta".
fazer as quatro
corretamente,.Ele me avaliou
do jeito que ele quis
entender,com isso estou sendo
prejudicada.
Bom dia Gostaria que foce
INDEFERIDO. INFORMO QUE
rivisada questão da minha
TODAS AS MAQUINAS
prova de tulos, pois ﬁz o
ESTAVAM EM PLENO
recurso conforte manda o
FUNCIONAMENTO E NÃO
edital e não foi deferido. E
APRESENTAVA NEM UM
tenho em mãos a folha que
PROBLEMA NAS SUAS
comprava que dei entrada no EXECUÇÕES .
mesmo. Pois tenho
experiência proﬁssional
comprovada conforme as
xerox que foram anexadas e
enviadas. E no teste pra co
com a pá carregadeira,

carregamento do caminhão a
máquina estava com deﬁto em
travar a concha onde o próprio
examinador avisou a todos os
operadores que estavam
fazendo teste, inclusive ela
travaou com vários operadores
durante a execução do teste,
gostaria que defericem os 5,0
ponto desses quisitos. Desde
ja ﬁco grato.
boa noite houver um Equívoco
na minha pontuação do teste
de escavadeira hidraulica não Indeferido. Ao analisar a ﬁcha
aparece pois ﬁz teste
do teste e a comissão,
conforme pedia no edital subir constatou que o candidato
a rampa e carregamento de
não pontuou na escavadeira
caminhão. na minha
hidráulica zerando todos os
pontuação por tulo tambem itens avaliados, conforme o
ERLANDO
900.462.262houver equivoco da comissão. avaliador do teste: 22255
DAMASCENO DOS
49
6 anos de experiência no
Carregamento de caminhão SANTOS
exército brasileiro (5 bec)
12 M³ de terra. - Corte de
batalhão de Engenharia e
barranco - 02 metros de altura
construção. 1 ano 4 meses
por 5 metros de comprimento.
prefeitura municipal de Porto - Escavação de vala - 1 metro
velho. Venho a vossa senhoria de profundidade por 5 metro
que este documento foram
de comprimento.
todos entre pra comissão
organizadora
NA PUBLICAÇÃO DO
RESULTADO DA PROVA
INDEFERIDO. PARA O TESTE DE
802.707.192- EUDISON DE ARAÚJO
23233
PRÁTICA NÃO APARECE MINHA APTIDÃO FÍSICA SÓ EXITE
53
GARCIA
NOTA, SOLICITO O RESULTADO OPÇÃO APTO E INAPTO.
DA PROVA PRÁTICA.
26016 746.148.512- EVERTON SALES DE BOM DIA VENHO FAZER UM Indeferido. Por não ter
15
SOUZA
PEDIDO DE RECURSOS
concluído todas as etapas
CONFORME PERMITE O
conforme edital em
EDITAL. EU SOU EVERTON
concordância do avaliador
SALES DE SOUZA, PEÇO VISTA E responsável pelo teste pra co.
REVISÃO DA PONTUAÇÃO DA
PROVA PRÁTICA, POIS NO
EDITAL DO DER CONSTA QUE
ERA PARA EXECUTAR AS
SEGUINTES TAREFAS NA
MAQUINA ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA. OS ITENS A
SEREM AVALIADOS SÃO:
CARREGAMENTO DE
CAMINHÃO - 12M DE TERRA;
CORTE EM BARRANCO- 01
METRO DE ALTURA POR 05
METROS DE COMPRIMENTO;
ESCAVAÇÃO DE VALAS - 01
METRO DE PROFUNDIDADE

POR 05 DE COMPRIMENTO;
PORÉM O QUE ME FOI
MANDADO FAZER FORAM AS
SEGUINTES TAREFAS: FAZER
CHECK LIST DA MAQUINA
TODA; DAR 3 CONCHADAS NO
BARRO E COLOCAR PARA O
LADO; E ASSIM FIZ
CONFORME O QUE FOI
ORDENADO SEM PROBLEMAS
ALGUM, SENDO VERDADE,
AFIRMO MINHAS PALAVRAS E
ESPERO RESPOSTA .
OBRIGADO!
EU GENIVALDO FLORINDO DA
COSTA OPERADOR DE
MAQUINAS PESADAS COM
EXPERIENCIA COMPROVADA
TANTO EM CURSO
INDEFERIDO. TODAS AS
PROFISSIONALIZANTE COMO PROVAS PRATICAS FORAM
EM CARTEIRA
AVALIADAS CONFORME AS
PROFISSIONAL,PECO PARA Q EXECUÇÕES REALIZADA NO
SEJA REVISTO A PROVA
TESTE PRATICO E QUE DE
PRATICA,POE ENTENDER Q FUI FORMA ALGUMA OS
825.094.092- GENIVALDO
MAL AVALIADO. NO PROCESSO AVALIADORES SAIRÃO DO
22711
04
FLORINDO DA COSTA SELETIVO Q FOI REALIZADO
CRONOGRAMA DE
EM 2016,Q AS PROVAS
REALIZAÇÃO DE TESTES
VALIAM 40 PONTOS FUI
SEGUINDO RIGOROSAMENTE
AVALIADO COM 30 DOS
TODOS OS CRITÉRIOS DO
POSSIVEIS 40 PONTOS. POR
EDITAL.E SENDO AVALIADO
ISSO ESTOU ENTRANDO COM CONFORME A OPERAÇÃO DE
O RECURSO PARA ENTENDER CADA CANDIDATO .
MELHOR O OCORRIDO.
DESDE JA AGRADECO A
COMPREENCAO DA DIRETORIA
DO DER.
Por favor revisar o meu
DEFERIDO - CANDIDATO
resultado, pois fui lá ﬁz o teste
EXECUTOU TODOS OS TESTES
866.045.622sico e passei em todos os
21885
GLEIÇON DA FONSECA
DE APTIDÃO FISICA, HOUVE
04
testes. Passei com sobra de
UM EQUIVOCO POR PARTE DA
tempo. Não é justo esse
COMISSÃO CANDIDATO APTO.
resultado de "não apto".
21967 008.083.522- GUSTAVO NUNES
Eu quero saber o porque só
Indeferido. Ao analisar a ﬁcha
88
FRANCA
me deram a nota em uma
do teste, constatou que o
máquina e qual máquina é
candidato não pontuou na
essa eu acredito que eu não escavadeira hidráulica zerando
rei nota 0 obrigado
todos os itens avaliados,
conforme o avaliador do teste:
- Carregamento de caminhão 12 M³ de terra. - Corte de
barranco - 02 metros de altura
por 5 metros de comprimento.
- Escavação de vala - 1 metro

de profundidade por 5 metro
de comprimento.
EU Helder Cosme Souza Dos
Santos venho a vossa senhoria
que rever minhas notas na
prova prá ca tendo em vista
que eu passei neste mesmo
teste em 2016 e ﬁquei numa Indeferido. Ao analisar
boa colocação creio eu que
constatou que o candidato
ouve algum engano pelo
pontuou somente um item da
mesmo. Tirei uma nota muito escavadeira hidráulica,
baixa eu não sei o que
zerando nos outros dois itens
aconteceu. Passei um ano
avaliados, conforme o
neste mesmo orgão e executei avaliador do teste ﬁcando com
um excelente trabalho não
a pontuação 05: - Corte de
890.905.602- HELDER COSME
entendi o que aconteceu. Mais barranco - 02 metros de altura
21999
97
SOUZA DOS SANTOS venho pelo esse mesmo apelo por 5 metros de comprimento.
que vossa senhoria revê com - Escavação de vala - 1 metro
cautela as minha notas e
de profundidade por 5 metro
minha experiência de trabalho de comprimento. Na Pá
a qual eu Helder Cosme Souza Carregadeira não pontuou no
dos Santos executei com
item: -Corte de barranco - 12
máximo de responsabilidade M³. Conforme o avaliador do
com a máquina que me foi
teste ﬁcando com a pontuação
dada para executar os
10
trabalhos Aqui eu Helder
Cosme Souza dos Santos
venho vossa senhoria releve
minha consideração e ﬁco
muito grato pela atenção
Indeferido. Ao analisar
constatou que o candidato
Venho através deste mesmo
somente pontuou um item na
requisitar que em nenhum
motoniveladora, zerando nos
momento houve o pedido de
outros itens avaliados sendo
tais tarefas que faltam para
esses: - Acabamento em
a ngir a meta de 15 pontos, as
barranco lateral- 30 metros
que estão no edital ,talvez por
extensão. - Corte em barranco
causa do barulho da máquina
com conformação de
258.029.762- IRINEU PARADA
ou falta de comunicação entre
24624
plataforma - 30 metro
68
COSTA
o operador e o avaliador, pois
extensão. conforme o
se for o caso estou disposto a
avaliador do teste ﬁcando com
realizar esta tarefa. Sendo que
a pontuação 05: Na Pá
o candidato Ivaldo Nogueira
Carregadeira não pontuou nos
Prudencio que estava na
itens: - Carregamento de
minha frente realizou as
caminhão - 12 M³ de terra. mesma tarefas que eu e foi
Corte de barranco - 12 M³.
apto.
Conforme o avaliador do teste
ﬁcando com a pontuação 05.
25760 039.974.333- IZAIAS VICENTE
To precisando da vaga de
INDEFERIDO. PRAZO
21
CARDOSO DA SIVA
emprego so q nao foi eu quem ENCERRADO PARA ESTA FASE,
FILHO
ﬁz a inscricao entao o local pra CONFORME CRONOGRAMA eu queria trabalhar e em porto ANEXO I.
velho so q na minha inscricao

saiu pra outra cidade queria q
alguem mudasse esse erro q
foi come do na minha
inscricao sou de outro estado
minha familia reside aqui em
porto velho por isso estou
pedindo q alguem mi ajude a
resolver esse pequeno
problema ﬁco muito grato a
quem se disponibilizar a mi
ajudar obg
Eu Marcelo da Silva Duarte
venho recorrer em relação a
pontuação da minha prova
pra ca feita com a
motoniveladora, pois eu só
errei o acabamento de
barranco o outros dois itens INDEFERIDO - O AVALIADOR
avaliados que foi:
ATESTOU QUE O CANDIDATO
011.230.421- MARCELO DA SILVA
22945
deslocamento de lamina
NÃO EXECUTOU OS ITENS DA
44
DUARTE
direito e esquerdo e o
MÁQUINA
acabamento de estrada, que MOTONIVELADORA.
segundo o avaliador eu não
perdi nenhum ponto. Então na
proa pra ca dessa maquina eu
perdi somente 5 pontos. e na
minha pontuação abaixo está
como eu perdi os 15 pontos.
Venho por meio deste,
comunicar que minha inscrição
foi feita com número de CPF INDEFERIDO. CASO HAJA
023.320.881- MARINES NOGUEIRA
24904
errado ´que o correto é o
CONTRATAÇÃO SOLICITAR A
05
DE PADUA
numero 026.376.132-03,Peço EVENTUAL CORREÇÃO.
que seja feita as devidas
correções. Obrigado!
22385 961.415.492- MILTON CARNEIRO
Durante a aplicação da prova Indeferido. O resultado da
68
DA SILVA
prá ca o item que não aparece avaliação da prova pra ca esta
com pontuação e a parte de mencionado conforme edital e
veriﬁcação dos componentes não a parte solicitada pelo
como simbologia, níveis de
candidato.
óleos (motor hidráulico,
redutor de giro entre outros)e
o conhecimento das partes da
maquina como ﬁltros (motor,
diesel, separador entre
outros). Muito improvável ter
errado essas perguntas que
foram realizadas no ato da
avaliação uma vez que possuo
curso de mecânica a diesel e
possuo na carteira de trabalho
a função de ajudante de
lubriﬁcação e lubriﬁcador.
Veriﬁcar o lançamento da nota

nesse item, uma vez que todas
as perguntas referente ao item
citado conhecido com check
list ou manutenção de
primeiro escalão.
bom dia quero deixa uma
obs;na minha ﬁcha ﬁquei sem
Indeferido. Pelo mo vo do
036.241.227- ROGERIO VIEIRA
dependentes e eu tennho tres
21913
recurso se tratar da realização
89
MACHADO
(3) ﬁlhos isso pode me
do resultado da prova pra ca.
prejudica na classiﬁcaçao se
houver tempo ainda obrigada
Venho atravez deste recorrer a
INDEFERIDO. CANDIDATO NÃO
minnha nota da prova pra ca
EXECUTOU CORRETAMENTE O
644.720.512- VALDO EDMAR
,realizei todos os testes dentro
22785
QUE SE PEDE EM EDITAL
49
HASTENREITER
do tempo. e no resultado da
REFERENTE AO PROVA
prova pra ca estou sem
PRATICA.
nenhum ponto ?
23011 005.041.162- WACHLLER BRANDÃO Olá venho através deste
Indeferido. Ao analisar a ﬁcha
40
PASSOS
recurso requerer e esclarecer do teste e a comissão,
os itens nao mencionados em constatou que o candidato
minha prá ca ﬁnal. Itens que somente pontuou em um item
são esses: -Corte em barranco na escavadeira hidráulica
- 01 metro de altura por 5
zerando nos outros itens
metro de comprimento; avaliados sendo: - Corte de
Escavação de valas - 01mx05m barranco - 01 metro de altura
Esses dois itens nao foram
por 5 metros de
nem se quer mencionados em comprimentos.- Escavação de
minha nota ﬁnal. E pra
valas - 01 metro
esclarecer o ocorrido, eu
deextensão.conforme o
espero que seja apenas um avaliador do teste ﬁcando com
erro de sistema ou algo
a pontuação 05:
semelhante, pois ja trabalhei
em outros processos sele vos
para o DER. São esses
2015(residência de
machadinho) e 2016
(residência de Ariquemes).
Nao tenho mo vos pra
avaliações baixas ou
nega vas. Na prova prá ca
referente a esse processo
sele vo (2018) que ﬁz nas
máquinas Escavadeira
Hidráulica e Pá carregadeira,
obedeci rigorosamente o que
foi pedido no edital e perante
ao avalista de teste prá co. Se
caso precisarem, tenho a
disposição video gravado a
meu pedido por amigo que
também fez o mesmo teste
nas mesmas máquinas, o qual
obteve nota maxima em todos
os requisitos. E quero deixar

também como observação que
em minha inscrição a máquina
na segunda opção está
descrita como marca
Caterpillar de modelo 924. E
na prova prá ca fui avaliado
em uma máquina de marca
XCMG modelo ZL30. Nao ve
problemas quanto a isso
porque na residência de
Ariquemes tem um
equipamento deste modelo e
como mencionei trabalhei na
mesma em 2016. Apenas
mencionado para
esclarecimentos. Desde já,
agradeço... aguardo repostas
ao recurso.
Eu wilian alessandre tavares
da silva venho requerer sobre
a minha pontuação referente a
operação da maquina pc ,pois
executei no tempo dentro de
20 minutos feito o
INDEFERIDO - O AVALIADOR
carregamento de caminhao
ATESTOU QUE O CANDIDATO
12 m³ e na sequencia
NÃO EXECUTOU O
prossegui para o corte em
CARREGAMENTO DE
barranco e ﬁnalizei na
WILIAN
CAMINHÃO E CORTE EM
653.025.162escavação de vala dentro do
22008
ALESSANDRETAVARES
BARRANCO NA MÁQUINA
68
tempo determinado sem sair
DA SILVA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
do cronograma de execução ,e
TAMBÉM NÃO EXECUTOU O
me sinto lesado na nota que
CARREGAMENTO DE
foi me concedida , informo
CAMINHÃO DA MÁQUINA PÁ
ainda que o operador da
CARREGADEIRA.
escavadeira hidraulica deve
ter marcado errado por um
lapso temporal do mesmo, e
me dando prejuizo nesse
certame . ﬁco no aguardo
quanto a minha solicitação .
22061 009.811.192- WILIAN QUITERIO DE Fiz a prova sem nenhum erro INDEFERIDO - O AVALIADOR
20
CASTRO
na pa carregadeira executei
ATESTOU QUE O CANDIDATO
todos os itens da prova sem NÃO EXECUTOU O CORTE EM
erra axo injusto esaa nota e no BARRANCO NA MAQUINA
edital da prova tava que seria ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E
numa pa carregadeira new
TAMBÉM NÃO EXECUTOU A
holland W130 na hora da
LIMPEZA DE TERRENO NA
prova tava uma pa
MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.
carregadeira W170 da new
holland que nao tava
apropriadamen revisada e
apta pra prova e tanbem tava
com uma gambiara que soo
ligava se veci em neutro e

desse um toque na buzina pra
poder asim poder engrenar a
marcha pra ela poder andar e
ser operada perfeitamen .
Atenciosamen espero que
analizem e revertao esse erro
para que eu nao possa ser
prejudicado e que eu possa ser
abonado pra ser prejudicado
nesse sele vo atenciosamen
agradesso pela compreensao

Porto Velho, 30 de abril de 2018.
LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO
Diretor Geral
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