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Parágrafo único - Relativo ao(s) serviço(s) de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA
RO-010 (PISTA DUPLA), TRECHO: RUA AMAPÁ / RO-470, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.891,32 METROS, NO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA/RO,
que tratam do(s) auto(s) - PROCESSO FÍSICO Nº: 01.1420.02854.0005/2013SEI Nº: 0014.208536/2018-50 objeto do Contrato nº 021/16/GJ/DER-RO,
firmado entre o GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA e a empresa ANDRADE VICENTE LTDA ., com a interveniência do FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO - FITHA.
ENGº JOSÉ CARLOS DIAS CURVELO JÚNIOR
Coordenador de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Diretor Geral
Protocolo 0012838498
RETIFICAÇÃO
I RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 1/2020/DER-CGP
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA – DER-RO ,
representado pelo Senhor Diretor Geral Adjunto , Eder André Fernandes Dias no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Complementar n° 827 de 15.07.2015, publicado no DOE n° 2739, de 15.07.2015, alterada pela Lei Complementar n° 841 de 27.11.2015 publicada no DOE
n° 2831 de 27.11.2015 e Decreto de 26.05.2020, publicada na Edição 99.1, de 26 de maio de 2020, considerando os termos da Lei Complementar n° 529, de
10.11.2009, publicada no DOE n° 1364 de 10.11.2009, estabelece e divulga a I RETIFICAÇÃO dos objetos de avaliação constantes dos itens 1., 2., 9., 14.,
20., ANEXO III e ANEXO IV e seus subitens 1.16, 2.2, 9.4, 11.1,11.15, 14.20.1 e 20.6 do EDITAL Nº 1/2020/DER-CGP, de 03 de agosto de 2020, publicado
no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 149, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do
referido edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
[...]
1.16. De acordo com a Lei n. 4.619, de 22 de outubro de 2019, em seu Art. 6º. É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas
subsidiárias e controladas.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS
[...]
Onde se lê:
2.2 As comprovações do item 2.1 serão exigidos após a classificação final para então contratação. Caso o candidato não comprove algum dos item
alhures, poderá ser desclassificado.
Leia-se:
2.2 As comprovações do item 2.1 serão exigidas até a contratação. Caso o candidato não comprove algum dos itens alhures, poderá ser
desclassificado.
[...]
9. DOS CARGOS, REQUISITOS, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E SALÁRIO BASE:
[...]
9.4. O salário será composto de: Vencimento previsto no Anexo II, acrescido de Adicional de Produtividade (previsto na Lei Complementar n° 1.060, de
21 de maio de 2020), Auxílio Saúde (previsto na Lei nº 2497, de 10 de junho de 2011) e Auxílio Transporte (previsto no Decreto 4451, de 07 de
dezembro de 1989).
[...]
11. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
Onde se lê:
11.1. A inscrição deverá ser realizada de forma Online, através do portal http://seletivo2020.der.ro.gov.br, onde o candidato informará alguns dados
pessoais, como:
a) RG;
b) CPF;
c) Endereço Residencial;
d) Numero de Telefone Celular;
e) Nome da Mãe;
dentre outros;
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Também comprovará seus dados curriculares, anexando em arquivo individualizado no formato PDF (cópia dos documentos originais), dos
seguintes documentos:
f) Comprovante de escolaridade (Diploma, Histórico Escolar ou Certidão de Instituição de Ensino);
g) Carteira Nacional de Habilitação – para o cargo de Operador de Maquinas Pesada e Motorista (na categoria compatível).
h) Comprovante de Títulos;
i) Comprovante de experiência profissional, anotação em CTPS ou declaração emitida por pessoa jurídica;
E então, após irá finalizar a inscrição.
Leia-se:
11.1. A inscrição deverá ser realizada de forma Online, através do portal http://seletivo2020.der.ro.gov.br, onde o candidato informará alguns dados
pessoais, como:
a) RG;
b) CPF;
c) Endereço Residencial;
d) Numero de Telefone Celular;
e) Nome da Mãe;
dentre outros;
Também comprovará seus dados curriculares, anexando em arquivo individualizado no formato PDF (cópia dos documentos originais), dos seguintes
documentos:
f) Comprovante de escolaridade (Diploma, Histórico Escolar ou Certidão de Instituição de Ensino);
g) Comprovante de Títulos;
h) Comprovante de experiência profissional, anotação em CTPS ou declaração emitida por pessoa jurídica.
E então, após irá finalizar a inscrição.
[...]
Onde se lê:
11.15. Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas, quando da inscrição, o candidato deverá optar, dentre as máquinas constantes do edital, por
dois equipamentos, na qual realizará o teste prático.
Leia-se:
11.15. Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas e Motorista de Veículos Pesados, quando da inscrição, o candidato deverá optar, dentre duas
máquinas/veículos constantes no edital, na qual realizará os testes práticos.
11.15.1. No ato da inscrição ficará isento a apresentação e comprovação da Carteira Nacional de Habilitação – para o cargo de Operador de
Máquinas Pesada e Motorista de Veículos Pesados, contudo para a realização da prova prática é obrigatório a apresentação de documento
citado alhures válido e de acordo com a categoria compatível (Anexo II).
[...]
[...]
14. DA PROVA PRÁTICA (Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas e Motorista de Veículos Pesados) e TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (para os
cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (Atividade de Campo) e Oficial de Manutenção em Borracharia e em Lubrificação)
[...]
14.20.1. Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas e Motorista de Veículos Pesados é obrigatório a apresentação da Carteira Nacional de
Habilitação válido e de acordo com a categoria compatível (Anexo II).
[...]
[...]
20. DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO
[...]
20.6. De acordo com a Lei n. 4.619, de 22 de outubro de 2019, em seu Art.9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:I - receber
atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição,
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24
(vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 2° desta Lei, mediante prévia
autorização, conforme determina o artigo 5°.
[...]
Porto Velho - RO, 07 de agosto de 2020.
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EDER ANDRE FERNANDES DIAS
Diretor Geral Adjunto - DER
[...]
Onde se lê:
ANEXO III
DOS TESTES PRÁTICOS
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES
EDITAL Nº 1/ 2020/DER-CGP
TESTE PRÁTICO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
INSCRIÇÃO N.
NOME DO CANDIDATO:
DATA:
LOCAL:
HORÁRIO INÍCIO:
HORÁRIO TÉRMINO:
Opções definidas pelo candidato:
() MOTONIVELADORA 140K – CATERPILLAR
() ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- PC KOMATSU
() PÁ CARREGADEIRA W130 NEW HOLLAND
() RETROESCAVADEIRA – LB90B – NEW HOLLAND
PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – MOTONIVELADORA 140K – CATERPILLAR (tempo máximo para a execução dos três itens: 30 minutos)
ITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

NÃO
EXECUTOU

DESLOCAMENTO LÂMINA(Lado Esquerdo e Lado Direito)- (19 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir níveis dos Óleos - (2 pontos)
Conferir níveis de Água - (2 pontos)
Usar cinto de segurança - (3 pontos)
Acionamento da chave Geral - (3 pontos)
Movimentação de lâmina para esquerda e para direita - (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com lâmina apoiada - (3 pontos)
LIMPEZA E ACABAMENTO EM BARRANCO LATERAL – aproxim. 30m extensão - (14pontos)
Posicionamento correto da lâmina - (3 pontos)
Posicionamento correto do equipamento - (3 pontos)
Limpeza de camada vegetativa sem excesso de retirada - (3 pontos)
Realizar Bota fora da camada vegetativa retirada de maneira coerente- (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com lâmina apoiada - (2 pontos)
CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA – 30 metros extensão - (17 pontos)
Espalhamento de material depositado - (3 pontos)
Abertura de trecho para conformação - (3 pontos)
Movimentação de terra correta para plataforma - (3 pontos)
Inclinação de plataforma coerente (aproximadamente 3% de inclinação do eixo para as bordas) - (3 pontos)
Fechamento de trecho conformado - (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com lâmina apoiada - (2 pontos)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO OPERADOR (10 pontos)

NOTA

PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- PC KOMATSU (tempo máximo para a execução dos três itens: 30 minutos )
ITENS A SEREM AVALIADOS
CORTE EM BARRANCO – aprox. 12m³ de terra (23 pontos)
Conferir níveis dos Óleos - (2 pontos)
Conferir níveis de Água - (2 pontos)
Usar cinto de segurança - (3 pontos)
Movimentar o equipamento de maneira suave e contínua - (3 pontos)
Posicionar o equipamento de maneira segura para o corte - (3 pontos)
Analisar a área em que o equipamento irá realizar a rotação do equipamento (segurança) - (3 pontos)
Posicionar a concha (caçamba) de maneira correta com relação aos cortes do barranco - (3 pontos)
Realizar o corte do barranco de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – aprox. 12m³ de terra (11 pontos)
Buzinar para sinalizar o momento do caminhão parar - (2 pontos)
Realizar o carregamento de forma suave e segura - (2 pontos)
Ao carregar a concha (caçamba) de material, aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada (produtividade) - (2 pontos)
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Não encostar a concha (caçamba) no caminhão) - (2 pontos)
Buzinar para sinalizar o final do carregamento - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
ESCAVAÇÃO DE VALAS – aprox. 3m de x 5m x 2m (11 pontos)
Analisar a área em que o equipamento irá realizar a rotação do equipamento (segurança) - (2 pontos)
Posicionar o equipamento de maneira segura para a escavação - (2 pontos)
Realizar a escavação da vala de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (2 pontos)
Movimentar o material escavado de maneira a aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada- (2 pontos)
Conferir se a vala aberta tem dimensões uniformes - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
NIVELAMENTO DE TERRENO – aprox. 3m de x 5m (5 pontos)
Movimentar material solto ou de aterro para nivelamento do terreno - (2 pontos)
Movimentar o equipamento de maneira suave, continua e segura sobre a área de nivelamento para compactação básica- (2
pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO OPERADOR (10 pontos)

NOTA

PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – PÁ CARREGADEIRA W130 NEW HOLLAND (tempo máximo para a execução dos três itens: 30 minutos)
IITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

NÃO
EXECUTOU

CORTE EM BARRANCOS – aprox.12m³ de terra - (23 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir níveis dos Óleos - (2 pontos)
Conferir níveis de Água - (2 pontos)
Usar cinto de segurança - (3 pontos)
Movimentar o equipamento de maneira suave e contínua - (3 pontos)
Analisar se a área em que o equipamento irá realizar as manobras do equipamento são seguras - (3 pontos)
Posicionar a concha (caçamba) de maneira correta com relação aos cortes do barranco - (3 pontos)
Realizar o corte do barranco de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
LIMPEZA DE TERRENOS – aprox. 4m X 10m - (14 pontos)
Analisar se a área em que o equipamento irá realizar as manobras do equipamento são seguras - (3 pontos)
Acionar o alerta- (2 pontos)
Posicionar a concha (caçamba) de maneira correta e segura para retirada de camada vegetativa - (3 pontos)
Movimentar o material retirado de maneira a aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada- (2 pontos)
Realizar Bota fora da camada vegetativa retirada de maneira coerente- (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – aprox. 12m³ de terra - (13 pontos)
Buzinar para sinalizar o momento do caminhão parar - (2 pontos)
Realizar o carregamento de forma suave e segura - (3 pontos)
Ao carregar a concha (caçamba) de material, aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada (produtividade) - (3 pontos)
Não encostar a concha (caçamba) no caminhão) - (2 pontos)
Buzinar para sinalizar o final do carregamento - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO OPERADOR (10 pontos)

NOTA

PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – RETROESCAVADEIRA – LB90B – NEW HOLLAND (tempo máximo para a execução dos três itens: 30 minutos)
ITENS A SEREM AVALIADOS
ESCAVAÇÃO DE VALAS – aprox. 1m de x 3m x 2m (22 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir níveis dos Óleos - (2 pontos)
Conferir níveis de Água - (2 pontos)
Usar cinto de segurança - (3 pontos)
Movimentar o equipamento de maneira suave e contínua - (3 pontos)
Analisar a área e Posicionar o equipamento de maneira segura e estável para a escavação - (2 pontos)
Realizar a escavação da vala de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (2 pontos)
Movimentar o material escavado de maneira a aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada- (2 pontos)
Conferir se a vala aberta tem dimensões uniformes e fundo plaino - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
ASSENTAMENTO DE BUEIROS TIPO MANILHA – Encaixe de 2 manilhas (11 pontos)
Carregamento da manilha sem danificação - (3 pontos)
Movimentação contínua e suave do equipamento "carregado" - (2 pontos)
Descarregamento das manilhas e encaixe próximo sem danificar - (3 pontos)
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Aterro de vala - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
CORTE EM BARRANCOS – aprox. 6m³ de terra - (10 pontos)
Analisar a área e Posicionar o equipamento de maneira segura e estável para a escavação - (2 pontos)
Posicionar a concha (caçamba) de maneira correta com relação aos cortes do barranco - (2 pontos)
Realizar o corte do barranco de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (3 pontos)
Movimentar o material escavado de maneira a aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada - se necessário- (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
REALIZAÇÃO DE SAÍDA D`ÁGUA - aprox. 1m X 3m - (7 pontos)
Analisar a área e Posicionar o equipamento de maneira segura e estável para abertura de saída d'água - (2 pontos)
Limpeza da camada vegetativa e bota fora - (2 pontos)
Posição/ Ângulo da saída d'água para sua devida finalidade - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO OPERADOR (10 pontos)

NOTA

NOTA GERAL:
OBSERVAÇÕES:
AVALIADOR:
AVALIADOR
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES
EDITAL Nº 1/ 2020/DER-CGP
TESTE PRÁTICO MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADAS
INSCRIÇÃO N.
NOME DO CANDIDATO:
DATA:
LOCAL:
HORÁRIO INÍCIO:
HORÁRIO TÉRMINO:
Opções definidas pelo candidato:
() CAMINHÃO BASCULANTE – VOLKSWAGEN 26.260
() CAMINHÃO PIPA - VOLKSWAGEN 15.160 (10.000L)
PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – CAMINHÃO BASCULANTE – VOLKSWAGEN 26.260(tempo máximo para a execução dos três itens: 30
minutos)
ITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

NÃO EXECUTOU

CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – aprox. 12m³ de terra - (18 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir nível de Óleo do Motor - (2 pontos)
Conferir nível de Água do Radiador - (2 pontos)
Usar Cinto de Segurança - (2 pontos)
Utilizar seta para estacionamento - (2 pontos)
Estacionar de maneira segura (se necessário, estacionar de ré) - (3 pontos)
Estacionar próximo ao equipamento de carregamento - (3 pontos)
Acionar o freio de mão - (1 pontos)
MOVIMENTAÇÃO (transporte) – aprox. 12m³ de terra - (14 pontos)
Engrenar a marcha correta para saída - (2 pontos)
Soltar o freio de mão - (2 pontos)
Utilização da seta sempre que necessário - (2 pontos)
Trocas de marchas corretamente - (3 pontos)
Não andar com o Veículo em ponto morto - (2 pontos)
Utilizar marchas reduzidas ou não reduzidas em seus devidos tempos - (3 pontos)
DESCARREGAMENTO CONTINUO ("em movimento") – aprox. 12m³ de terra - (18 pontos)
Parar de maneira suave e segura - (2 pontos)
Analisar se o local de descarregamento é seguro e estável - (2 pontos)
Acionar a tomada de força de maneira correta - (3 pontos)
Bascular de maneira coerente - (2 pontos)
Espalhar material de forma uniforme na pista em aproximadamente 20m - (4 pontos)
Recuar caçamba de maneira segura e estável - (3 pontos)
Engrenar a marcha correta para saída - (2 pontos)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO MOORISTA (10 pontos)

NOTA

PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – CAMINHÃO PIPA - VOLKSWAGEN 15.160 (10.000L) (tempo máximo para a execução dos três itens: 30
minutos)
ITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU
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CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – aprox. 10.000L - (30 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir nível de Óleo do Motor - (2 pontos)
Conferir nível de Água do Radiador - (2 pontos)
Usar Cinto de Segurança - (2 pontos)
Utilizar seta para estacionamento - (2 pontos)
Estacionar de maneira segura (se necessário, estacionar de ré)- (3 pontos)
Acionar o alerta para o período do carregamento - (3 pontos)
Estacionar próximo ao ponto de carregamento- (3 pontos)
Acionar o freio de mão - (2 pontos)
Soltar mangueira no local do carregamento - (2 pontos)
Acionar tomada de força - (2 pontos)
Chegar na rotação correta do motor para carregamento - (2 pontos)
Guardar mangueira de carregamento - (2 pontos)
MOVIMENTAÇÃO (transporte) – aprox. 10.000L - (8 pontos)
Engrenar a marcha correta para saída- (2 pontos)
Soltar o freio de mão - (2 pontos)
Utilização da seta sempre que necessário - (2 pontos)
Trocas de marchas corretamente - (2 pontos)
DESCARREGAMENTO CONTINUO ("em movimento") – aprox. 10.000L - (12 pontos)
Parar de maneira suave e segura - (2 pontos)
Analisar se o local de descarregamento é seguro e estável - (2 pontos)
Acionar o alerta para o período do descarregamento - (2 pontos)
Acionar tomada de força - (2 pontos)
Descarregar de maneira com que molhe o trecho uniformemente - (2 pontos)
Dar passagem para outros veículos - (2 pontos)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO MOTORISTA (10 pontos)

NOTA

NOTA GERAL:
OBSERVAÇÕES:
AVALIADOR:
AVALIADOR
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES
EDITAL Nº 1/ 2020/DER-CGP
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (Atividade de Campo) e Oficial de Manutenção em Borracharia e em Lubrificação
INSCRIÇÃO N.
NOME DO CANDIDATO:
DATA:
LOCAL:
HORÁRIO INÍCIO:
HORÁRIO TÉRMINO:
PONTUAÇÃO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
ITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

NÃO EXECUTOU

ABDOMINAL (TIPO REMADOR) - Intervalo de 2 (dois) minuto - (10 pontos)
Executar 10 (dez) repetições consecutivas para homens e 08 (oito) repetições consecutivas para mulheres.
- a cada abdominal não executado será descontado 2 pontos.
ABDOMINAL (TIPO REMADOR)
QUANTIDADE DE REPETIÇÕES EXECUTADAS
CARREGAMENTO, DESLOCAMENTO E DESCARREGAMENTO - (20 pontos)
Carregamento, deslocamento na distância total de 15 (quinze) metros e descarregamento peso de 50 Kg para homens e 20 Kg para mulheres;
- a não execução de carregamento será descontado 20 pontos, pois não será possível escutar as outras etapas;
- a não execução do deslocamento e descarregamento será descontado 15 pontos;
- a não execução do descarregamento será descontado 10 pontos.
CARREGAMENTO
DESLOCAMENTO
DESCARREGAMENTO
CORRIDA - (20 pontos)
o exercício será executado no tempo de 12 (doze) minutos, com deslocamento contínuo, podendo andar ou correr, onde a distância exigida será de: 1.000
(mil) metros para homens e 800 (oitocentos) metros para mulheres.
- a cada 100m não executados serão descontados 3 pontos.
CORRIDA
Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/2383
Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 07/08/20, às 12:19
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DISTÂNCIA PERCORRIDA
NOTA GERAL
OBSERVAÇÕES:
AVALIADOR:
AVALIADOR
Leia-se:
ANEXO III
DOS TESTES PRÁTICOS
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES
EDITAL Nº 1/ 2020/DER-CGP
TESTE PRÁTICO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
INSCRIÇÃO N.
NOME DO CANDIDATO:
Nº REGISTRO DA CNH:
CATEGORIA:
VALIDADE:
DATA:
LOCAL:
HORÁRIO INÍCIO:
HORÁRIO TÉRMINO:
Opções definidas pelo candidato:
() MOTONIVELADORA 140K – CATERPILLAR
() ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- PC KOMATSU
() PÁ CARREGADEIRA W130 NEW HOLLAND
() RETROESCAVADEIRA – LB90B – NEW HOLLAND
PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – MOTONIVELADORA 140K – CATERPILLAR (tempo máximo para a execução dos três itens: 30 minutos)
ITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

NÃO
EXECUTOU

DESLOCAMENTO LÂMINA(Lado Esquerdo e Lado Direito)- (19 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir níveis dos Óleos - (2 pontos)
Conferir níveis de Água - (2 pontos)
Usar cinto de segurança - (3 pontos)
Acionamento da chave Geral - (3 pontos)
Movimentação de lâmina para esquerda e para direita - (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com lâmina apoiada - (3 pontos)
LIMPEZA E ACABAMENTO EM BARRANCO LATERAL – aproxim. 30m extensão - (14pontos)
Posicionamento correto da lâmina - (3 pontos)
Posicionamento correto do equipamento - (3 pontos)
Limpeza de camada vegetativa sem excesso de retirada - (3 pontos)
Realizar Bota fora da camada vegetativa retirada de maneira coerente- (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com lâmina apoiada - (2 pontos)
CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA – 30 metros extensão - (17 pontos)
Espalhamento de material depositado - (3 pontos)
Abertura de trecho para conformação - (3 pontos)
Movimentação de terra correta para plataforma - (3 pontos)
Inclinação de plataforma coerente (aproximadamente 3% de inclinação do eixo para as bordas) - (3 pontos)
Fechamento de trecho conformado - (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com lâmina apoiada - (2 pontos)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO OPERADOR (10 pontos)

NOTA

PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- PC KOMATSU (tempo máximo para a execução dos três itens: 30 minutos )
ITENS A SEREM AVALIADOS
CORTE EM BARRANCO – aprox. 12m³ de terra (23 pontos)
Conferir níveis dos Óleos - (2 pontos)
Conferir níveis de Água - (2 pontos)
Usar cinto de segurança - (3 pontos)
Movimentar o equipamento de maneira suave e contínua - (3 pontos)
Posicionar o equipamento de maneira segura para o corte - (3 pontos)
Analisar a área em que o equipamento irá realizar a rotação do equipamento (segurança) - (3 pontos)
Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/2383
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Posicionar a concha (caçamba) de maneira correta com relação aos cortes do barranco - (3 pontos)
Realizar o corte do barranco de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – aprox. 12m³ de terra (11 pontos)
Buzinar para sinalizar o momento do caminhão parar - (2 pontos)
Realizar o carregamento de forma suave e segura - (2 pontos)
Ao carregar a concha (caçamba) de material, aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada (produtividade) - (2 pontos)
Não encostar a concha (caçamba) no caminhão) - (2 pontos)
Buzinar para sinalizar o final do carregamento - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
ESCAVAÇÃO DE VALAS – aprox. 3m de x 5m x 2m (11 pontos)
Analisar a área em que o equipamento irá realizar a rotação do equipamento (segurança) - (2 pontos)
Posicionar o equipamento de maneira segura para a escavação - (2 pontos)
Realizar a escavação da vala de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (2 pontos)
Movimentar o material escavado de maneira a aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada- (2 pontos)
Conferir se a vala aberta tem dimensões uniformes - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
NIVELAMENTO DE TERRENO – aprox. 3m de x 5m (5 pontos)
Movimentar material solto ou de aterro para nivelamento do terreno - (2 pontos)
Movimentar o equipamento de maneira suave, continua e segura sobre a área de nivelamento para compactação básica- (2
pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO OPERADOR (10 pontos)

NOTA

PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – PÁ CARREGADEIRA W130 NEW HOLLAND (tempo máximo para a execução dos três itens: 30 minutos)
IITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

NÃO
EXECUTOU

CORTE EM BARRANCOS – aprox.12m³ de terra - (23 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir níveis dos Óleos - (2 pontos)
Conferir níveis de Água - (2 pontos)
Usar cinto de segurança - (3 pontos)
Movimentar o equipamento de maneira suave e contínua - (3 pontos)
Analisar se a área em que o equipamento irá realizar as manobras do equipamento são seguras - (3 pontos)
Posicionar a concha (caçamba) de maneira correta com relação aos cortes do barranco - (3 pontos)
Realizar o corte do barranco de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
LIMPEZA DE TERRENOS – aprox. 4m X 10m - (14 pontos)
Analisar se a área em que o equipamento irá realizar as manobras do equipamento são seguras - (3 pontos)
Acionar o alerta- (2 pontos)
Posicionar a concha (caçamba) de maneira correta e segura para retirada de camada vegetativa - (3 pontos)
Movimentar o material retirado de maneira a aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada- (2 pontos)
Realizar Bota fora da camada vegetativa retirada de maneira coerente- (3 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – aprox. 12m³ de terra - (13 pontos)
Buzinar para sinalizar o momento do caminhão parar - (2 pontos)
Realizar o carregamento de forma suave e segura - (3 pontos)
Ao carregar a concha (caçamba) de material, aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada (produtividade) - (3 pontos)
Não encostar a concha (caçamba) no caminhão) - (2 pontos)
Buzinar para sinalizar o final do carregamento - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO OPERADOR (10 pontos)

NOTA

PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – RETROESCAVADEIRA – LB90B – NEW HOLLAND (tempo máximo para a execução dos três itens: 30 minutos)
ITENS A SEREM AVALIADOS
ESCAVAÇÃO DE VALAS – aprox. 1m de x 3m x 2m (22 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir níveis dos Óleos - (2 pontos)
Conferir níveis de Água - (2 pontos)
Usar cinto de segurança - (3 pontos)
Movimentar o equipamento de maneira suave e contínua - (3 pontos)
Analisar a área e Posicionar o equipamento de maneira segura e estável para a escavação - (2 pontos)
Realizar a escavação da vala de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (2 pontos)
Movimentar o material escavado de maneira a aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada- (2 pontos)
Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/2383
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Conferir se a vala aberta tem dimensões uniformes e fundo plaino - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
ASSENTAMENTO DE BUEIROS TIPO MANILHA – Encaixe de 2 manilhas (11 pontos)
Carregamento da manilha sem danificação - (3 pontos)
Movimentação contínua e suave do equipamento "carregado" - (2 pontos)
Descarregamento das manilhas e encaixe próximo sem danificar - (3 pontos)
Aterro de vala - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
CORTE EM BARRANCOS – aprox. 6m³ de terra - (10 pontos)
Analisar a área e Posicionar o equipamento de maneira segura e estável para a escavação - (2 pontos)
Posicionar a concha (caçamba) de maneira correta com relação aos cortes do barranco - (2 pontos)
Realizar o corte do barranco de maneira coerente e suave (sem solavancos) - (3 pontos)
Movimentar o material escavado de maneira a aproveitar ao máximo a quantidade a ser carregada - se necessário- (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
REALIZAÇÃO DE SAÍDA D`ÁGUA - aprox. 1m X 3m - (7 pontos)
Analisar a área e Posicionar o equipamento de maneira segura e estável para abertura de saída d'água - (2 pontos)
Limpeza da camada vegetativa e bota fora - (2 pontos)
Posição/ Ângulo da saída d'água para sua devida finalidade - (2 pontos)
Parar o equipamento de maneira segura e com a concha (caçamba) apoiada - (1ponto)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO OPERADOR (10 pontos)

NOTA

NOTA GERAL:
OBSERVAÇÕES:
AVALIADOR:
AVALIADOR
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES
EDITAL Nº 1/ 2020/DER-CGP
TESTE PRÁTICO MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADAS
INSCRIÇÃO N.
NOME DO CANDIDATO:
Nº REGISTRO DA CNH:
CATEGORIA:
VALIDADE:
DATA:
LOCAL:
HORÁRIO INÍCIO:
HORÁRIO TÉRMINO:
Opções definidas pelo candidato:
() CAMINHÃO BASCULANTE – VOLKSWAGEN 26.260
() CAMINHÃO PIPA - VOLKSWAGEN 15.160 (10.000L)
PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – CAMINHÃO BASCULANTE – VOLKSWAGEN 26.260(tempo máximo para a execução dos três itens: 30
minutos)
ITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – aprox. 12m³ de terra - (18 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir nível de Óleo do Motor - (2 pontos)
Conferir nível de Água do Radiador - (2 pontos)
Usar Cinto de Segurança - (2 pontos)
Utilizar seta para estacionamento - (2 pontos)
Estacionar de maneira segura (se necessário, estacionar de ré) - (3 pontos)
Estacionar próximo ao equipamento de carregamento - (3 pontos)
Acionar o freio de mão - (1 pontos)
MOVIMENTAÇÃO (transporte) – aprox. 12m³ de terra - (14 pontos)
Engrenar a marcha correta para saída - (2 pontos)
Soltar o freio de mão - (2 pontos)
Utilização da seta sempre que necessário - (2 pontos)
Trocas de marchas corretamente - (3 pontos)
Não andar com o Veículo em ponto morto - (2 pontos)
Utilizar marchas reduzidas ou não reduzidas em seus devidos tempos - (3 pontos)
DESCARREGAMENTO CONTINUO ("em movimento") – aprox. 12m³ de terra - (18 pontos)
Parar de maneira suave e segura - (2 pontos)
Analisar se o local de descarregamento é seguro e estável - (2 pontos)
Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/2383
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Acionar a tomada de força de maneira correta - (3 pontos)
Bascular de maneira coerente - (2 pontos)
Espalhar material de forma uniforme na pista em aproximadamente 20m - (4 pontos)
Recuar caçamba de maneira segura e estável - (3 pontos)
Engrenar a marcha correta para saída - (2 pontos)
NOTA

HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO MOTORISTA (10 pontos)

PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – CAMINHÃO PIPA - VOLKSWAGEN 15.160 (10.000L) (tempo máximo para a execução dos três itens: 30
minutos)
ITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

NÃO EXECUTOU

CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – aprox. 10.000L - (30 pontos)
Examinar se os Pneus estão baixos ou vazios - (3 pontos)
Conferir nível de Óleo do Motor - (2 pontos)
Conferir nível de Água do Radiador - (2 pontos)
Usar Cinto de Segurança - (2 pontos)
Utilizar seta para estacionamento - (2 pontos)
Estacionar de maneira segura (se necessário, estacionar de ré)- (3 pontos)
Acionar o alerta para o período do carregamento - (3 pontos)
Estacionar próximo ao ponto de carregamento- (3 pontos)
Acionar o freio de mão - (2 pontos)
Soltar mangueira no local do carregamento - (2 pontos)
Acionar tomada de força - (2 pontos)
Chegar na rotação correta do motor para carregamento - (2 pontos)
Guardar mangueira de carregamento - (2 pontos)
MOVIMENTAÇÃO (transporte) – aprox. 10.000L - (8 pontos)
Engrenar a marcha correta para saída- (2 pontos)
Soltar o freio de mão - (2 pontos)
Utilização da seta sempre que necessário - (2 pontos)
Trocas de marchas corretamente - (2 pontos)
DESCARREGAMENTO CONTINUO ("em movimento") – aprox. 10.000L - (12 pontos)
Parar de maneira suave e segura - (2 pontos)
Analisar se o local de descarregamento é seguro e estável - (2 pontos)
Acionar o alerta para o período do descarregamento - (2 pontos)
Acionar tomada de força - (2 pontos)
Descarregar de maneira com que molhe o trecho uniformemente - (2 pontos)
Dar passagem para outros veículos - (2 pontos)
HABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO MOTORISTA (10 pontos)

NOTA

NOTA GERAL:
OBSERVAÇÕES:
AVALIADOR:
AVALIADOR
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES
EDITAL Nº 1/ 2020/DER-CGP
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (Atividade de Campo) e Oficial de Manutenção em Borracharia e em Lubrificação
INSCRIÇÃO N.
NOME DO CANDIDATO:
DATA:
LOCAL:
HORÁRIO INÍCIO:
HORÁRIO TÉRMINO:
PONTUAÇÃO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
ITENS A SEREM AVALIADOS

EXECUTOU

ABDOMINAL (TIPO REMADOR) - Intervalo de 2 (dois) minuto - (10 pontos)
Executar 10 (dez) repetições consecutivas para homens e 08 (oito) repetições consecutivas para mulheres.
- a cada abdominal não executado será descontado 2 pontos.
ABDOMINAL (TIPO REMADOR)
QUANTIDADE DE REPETIÇÕES EXECUTADAS

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/2383
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CARREGAMENTO, DESLOCAMENTO E DESCARREGAMENTO - (20 pontos)
Carregamento, deslocamento na distância total de 15 (quinze) metros e descarregamento peso de 50 Kg para homens e 20 Kg para mulheres;
- a não execução de carregamento será descontado 20 pontos, pois não será possível escutar as outras etapas;
- a não execução do deslocamento e descarregamento será descontado 15 pontos;
- a não execução do descarregamento será descontado 10 pontos.
CARREGAMENTO
DESLOCAMENTO
DESCARREGAMENTO
CORRIDA - (20 pontos)
o exercício será executado no tempo de 12 (doze) minutos, com deslocamento contínuo, podendo andar ou correr, onde a distância exigida será de: 1.000
(mil) metros para homens e 800 (oitocentos) metros para mulheres.
- a cada 100m não executados serão descontados 3 pontos.
CORRIDA
DISTÂNCIA PERCORRIDA
NOTA GERAL
OBSERVAÇÕES:
AVALIADOR:
AVALIADOR
Onde se lê:
ANEXO IV
CRONOGRAMA
EVENTO

DATA PREVISTA

ABERTURA DE EDITAL

03/ 08/2020

PERÍODO DE INSCRIÇÃO ONLINE

03/ 08/2020 A 09/08/2020

DIVULGAÇÃO DA LISTADE INSCRITOS

11/ 08/2020

RECURSO DE INSCRIÇÕES

12/ 08/2020 A 13/08/2020

RESPOSTA AOS RECURSOS

18/ 08/2020

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO

21/ 08/2020

PERÍODO DE RECURSO À PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

24/ 08/2020 A 25/08/2020

RESPOSTA AOS RECURSOS E RESULTADO FINAL

28/ 08/2020

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

28/ 08/2020

PERÍODO DE PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

01/ 09/2020 A 04/09/2020

RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO

11/ 09/2020

PERÍODO DE RECURSO À PROVA PRATICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

14/ 09/2020 A 15/09/2020

RESPOSTA AOS RECURSOS

17/ 09/2020

RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO

21/ 09/2020

Leia-se:
ANEXO IV
CRONOGRAMA
EVENTO

DATA PREVISTA

ABERTURA DE EDITAL

03/ 08/2020

PERÍODO DE INSCRIÇÃO ONLINE

03/ 08/2020 A 11/08/2020

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS

12/ 08/2020

RECURSO DE INSCRIÇÕES

13/ 08/2020 A 14/08/2020

RESPOSTA AOS RECURSOS

18/ 08/2020

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO

21/ 08/2020

PERÍODO DE RECURSO À PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

24/ 08/2020 A 25/08/2020

RESPOSTA AOS RECURSOS E RESULTADO FINAL

28/ 08/2020

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

28/ 08/2020

PERÍODO DE PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

01/ 09/2020 A 04/09/2020

RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO

11/ 09/2020

PERÍODO DE RECURSO À PROVA PRATICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

14/ 09/2020 A 15/09/2020

RESPOSTA AOS RECURSOS

17/ 09/2020

RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO

21/ 09/2020
[...]
Protocolo 0012874799

IPEM
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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