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O MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA, Estado do Bahia, no uso de suas atribuições e em conformidade com o 
disposto no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº 568/2014 e 
nas demais normas jurídicas municipais, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para a realização 
da Avaliação Prática, com data marcada para o dia 16 de Maio de 2021, na Creche Maria José de Almeida 
Souza, situada na Praça Gerolina Batista – Centro, Teolândia-BA, conforme quadro abaixo.  
 
1. Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, após o horário determinado 
para da Avaliação Prática, conforme horários abaixo determinados.  

2. Os candidatos somente terão acesso ao local da realização das avaliações mediante apresentação 
obrigatória do Documento Original de Identidade, que deverá estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato. Como não ficará retido, será exigida a apresentação do 
original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.  

3. Serão considerados Documentos de Identidade um dos a seguir relacionados: 

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos 
de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 
trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 
159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 

5. Os candidatos deverão comparecer ao local da Avaliação Prática adequadamente trajados. 

6. Em consideração às atividades presenciais, em que pese a questão de Segurança e Prevenção ao 
contágio do COVID 19, serão adotados os seguintes critérios como medidas de prevenção: 

Obs.: Os protocolos de segurança detalhados abaixo seguem rigorosamente as orientações da 
Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e dos demais órgãos de saúde e vigilância 
sanitária. 

6.1. Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo 
o período de realização de qualquer prova presencial, para uso pessoal. 

a. Não será permitida a entrada, nem a permanência no local das avaliações, de candidato que 
estiver sem a máscara.  
b. Será permitido que se leve máscaras adicionais para troca, de acordo com o período de duração 
de sua avaliação e/ou estado da máscara, considerando as recomendações dos órgãos de saúde; 

c. Os candidatos também poderão usar face shield (estilo viseira), luvas descartáveis (transparentes 
ou semitransparentes), óculos de proteção transparentes e toalhas de papel para a higienização das 
mãos e objeto. As máscaras que forem utilizadas durante a aplicação poderão ser descartadas em 
um saco plástico transparente, trazido pelos próprios candidatos. Não será permitido o descarte no 
local da realização da atividade presencial. 

6.2. Está autorizado e é recomendado que o candidato traga o seu álcool em gel, com embalagem 
transparente, para uso exclusivamente pessoal durante o período de realização da avaliação. 

7. O candidato deverá assinar a lista de presença com caneta própria de acordo com a assinatura constante 
no seu documento de identificação, vedada à oposição de rubrica. 

7.1. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de 
realização dos testes. 

7.2. Qualquer ruído emitido por telefone celular resultará na eliminação do candidato.   

8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais publicados e não será permitido ao 
candidato alegar desconhecimento do local, dia, hora, da presente convocação. 

 
Teolândia/BA, 12 de maio de 2021. 

 
 

Maria Baitinga de Santana  
Prefeita Municipal 
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Cargos: 408 - Motorista Classe “D” ou “E”; 410 - Motorista Classe “D” ou “E”; 411 - Motorista Classe 
“D” ou “E”; 412 - Motorista Classe “D” ou “E”; 413 - Motorista Classe "D" - Os candidatos deverão 
apresentar CNH Categoria “D” ou “E”. 
 

Fatores a serem avaliados: Técnicas/habilidades na condução do veículo. Observação das regras de 
segurança. Observação de infração de trânsito de natureza gravíssima. Conhecimento e aplicação das 
normas básicas de trânsito, segurança e sociabilidade. 
 

A Prova Prática, é caráter eliminatório, sendo eliminado o candidato que não concluir uma das etapas propostas ou 
concluir além do tempo previsto ou não obtiver um total de pontos igual ou superior a 18 (dezoito). Recomenda-se 
ao candidato comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Prática com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para início da Aplicação. Será eliminado desta prova 
e do Processo Seletivo o candidato que: deixar de comparecer no(s) dia(s), hora(s) e local(is) designado(s) neste 
Edital Convocatório; não apresentar documento original para identificação; for surpreendido dando e/ou recebendo 
auxílio para a execução dos testes; faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus 
auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 
O não comparecimento determinará a sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado, não sendo realizada 
Segunda Chamada para Avaliação. 
 

Cargo: 408 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000191 ANTONIO ALVES SOLIAO 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

09h30m 
0163000396 ISAAC NASCIMENTO DOS SANTOS 

0163000395 DIEGO SANTOS FONTES 

0163000192 ANTONIO LUIS SILVA DOS SANTOS 

 

Cargo: 408 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000397 REGINALDO SANTOS DE JESUS 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

09h50m 
0163000193 UESLEI DE JESUS SANTOS 

0163000398 SIDINALDO DOS SANTOS EVARISTO 

0163000453 IVANILDO XAVIER DA SILVA 

 

Cargo: 413 - Motorista Classe "D" 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000230 LOURIVALDO CORREIA DE FREITAS FILHO 
16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

10h10m 0163000412 IVANEY SILVA XAVIER ANDRADE 

0163000229 JUNIO SANTOS SILVA 

 

Cargo: 410 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000403 DJALMA BISPO DE SOUZA 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

10h30m 
0163000200 EDNALDO MIRANDA DOS SANTOS 

0163000199 DANILO COSTA DE OLIVEIRA 

0163000404 JOILSON SANTOS DE JESUS 
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Cargo: 410 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000226 DORIVAL JESUS SANTOS 16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

10h50m 

0163000405 NOEDSON DOS SANTOS DE SOUZA 

Cargo: 411 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000201 ANTONIO NASCIMENTO MENEZES DE SOUZA 16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

10h50m 

0163000407 GERSON DOMINGOS DOS SANTOS 

 
Cargo: 411 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000204 MARCOS DE JESUS ALVES 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

11:20m 
0163000227 EDIVALDO ROSAS BARRETO 

0163000408 IVALDO VIDAL DO NASCIMENTO 

0163000406 FRANCISCO DE SANTANA 

 
Cargo: 411 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000202 GINALDO DE SOUZA ALVES 
16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

11h40m 0163000203 JOILSON ALVES DE JESUS 

0163000455 ROBSON BATISTA DOS SNTOS 

 
Cargo: 412 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000211 ROMEALBERTY CERQUEIRA SILVA 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

13h00m 
0163000207 LEANDRO SANTOS FONTES 

0163000410 CRISTIANO DIAS BARRETO 

0163000409 CARLOS IVAN DE ARGOLO SANTOS 

 
Cargo: 412 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000210 ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

13h20m 
0163000418 RONALDO PEREIRA OLIVEIRA 

0163000205 ALBERROME CERQUEIRA SILVA 

0163000206 EREILDO JESUS DOS SANTOS 
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Cargo: 412 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000414 LEONICIO PEREIRA DOS SANTOS 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

13h40m 
0163000417 ROBISON VENTURA DOS SANTOS 

0163000463 JADILSON SANTOS SACERDOTE 

0163000416 RAFAEL CANGUSSU CAMPOS 

 
Cargo: 412 - Motorista Classe “D” ou “E” 

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000209 NATHANAEL FONSECA DOS REIS NETO 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

14h00m 
0163000411 EDNEI DOS SANTOS 

0163000228 ROGERIO CARDOZO AZEVEDO 

0163000212 SILVIO RIBEIRO SENA 

 
Cargo: 412 - Motorista Classe “D” ou “E”  

Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000415 MARCOS DOS SANTOS 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

14h20m 
0163000196 GILVAN DE SOUZA 

0163000208 MANOEL ANTONIO PEREIRA 

0163000413 JOSE CARLOS CARDOSO SANTOS 

 

Cargo: 310 - Operador de Retroescavadeira 
 
Os candidatos deverão apresentar certificado de conclusão de curso de Operador de Retroescavadeira. 
 

A prova consistirá na execução das seguintes tarefas: A prova consistirá na execução das seguintes tarefas: 
Operar máquinas, conduzindo-as e operando seus comandos; Zelar pela conservação e limpeza das 
máquinas, acessórios e ferramentas; Operar máquinas sobre rodas ou sobre esteiras, providas de pá 
mecânica ou caçamba para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Operar 
máquinas providas de lâminas, rolos compressores e outros; Providenciar abastecimento de combustível, 
água e lubrificantes. 
 
A Prova Prática, é caráter eliminatório, sendo eliminado o candidato que não concluir uma das etapas propostas ou 
concluir além do tempo previsto ou não obtiver um total de pontos igual ou superior a 18 (dezoito). Recomenda-se 
ao candidato comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Prática com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para início da Aplicação. Será eliminado desta prova 
e do Processo Seletivo o candidato que: deixar de comparecer no(s) dia(s), hora(s) e local(is) designado(s) neste 
Edital Convocatório; não apresentar documento original para identificação; for surpreendido dando e/ou recebendo 
auxílio para a execução dos testes; faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus 
auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 
O não comparecimento determinará a sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado, não sendo realizada 
Segunda Chamada para Avaliação. 
 
 

Pontuação total: 30 (trinta) pontos. 
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Cargo: 310 - Operador de Retroescavadeira 
Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000141 JEVERSON DE JESUS SOUZA 16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

09h30m 

0163000351 GRACIOMAR DE JESUS TELES 

 
 

Cargo: 404 – Tratorista 
 

A prova consistirá na execução das seguintes tarefas: Operar e manobrar tratores e colheitadeiras de 
pequeno e médio porte, providos ou não de implementos, tais como: carreta, varredores, arados, grade 
plantadeira, pulverizador e outros, obedecendo às normas de trânsito, conduzindo-as e operando seus 
comandos; Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas; Providenciar 
abastecimento de combustível, água e lubrificantes. 
 
A Prova Prática, é caráter eliminatório, sendo eliminado o candidato que não concluir uma das etapas propostas ou 
concluir além do tempo previsto ou não obtiver um total de pontos igual ou superior a 18 (dezoito). Recomenda-se 
ao candidato comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Prática com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para início da Aplicação. Será eliminado desta prova 
e do Processo Seletivo o candidato que: deixar de comparecer no(s) dia(s), hora(s) e local(is) designado(s) neste 
Edital Convocatório; não apresentar documento original para identificação; for surpreendido dando e/ou recebendo 
auxílio para a execução dos testes; faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus 
auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 
O não comparecimento determinará a sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado, não sendo realizada 
Segunda Chamada para Avaliação. 
 
 

Pontuação total: 30 (trinta) pontos.  
 

Cargo: 404 – Tratorista 
Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000159 TAMILTON SANTOS DE SOUZA 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

10h00m 
0163000443 ROMILSON SANTOS DE JESUS 

0163000158 RENILTON BARBOSA DE OLIVEIRA 

0163000157 MARCOS DE JESUS SANTOS 

 

 
Cargo: 400 - Ajudante de Operador Máquina Pesada 
 

A prova consistirá na execução das seguintes tarefas: A prova consistirá na execução das seguintes tarefas: 
Executar tarefas de auxiliar operador de máquinas pesadas como: escavadeira, retroescavadeiras, rolo 
compresso, pá carregadeira. 
 
A Prova Prática, é caráter eliminatório, sendo eliminado o candidato que não concluir uma das etapas propostas ou 
concluir além do tempo previsto ou não obtiver um total de pontos igual ou superior a 18 (dezoito). Recomenda-se 
ao candidato comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Prática com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para início da Aplicação. Será eliminado desta prova 
e do Processo Seletivo o candidato que: deixar de comparecer no(s) dia(s), hora(s) e local(is) designado(s) neste 
Edital Convocatório; não apresentar documento original para identificação; for surpreendido dando e/ou recebendo 
auxílio para a execução dos testes; faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus 
auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 
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O não comparecimento determinará a sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado, não sendo realizada 
Segunda Chamada para Avaliação. 
 

Pontuação total: 30 (trinta) pontos. 
 

Cargo: 400 - Ajudante de Operador Máquina Pesada 
Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000143 RICARDO JOSÉ FIUZA LOPES 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

10h30m 
0163000353 TIAGO BORGES DOS SANTOS 

0163000342 LUAN CRUZ DE SOUZA BARRETO  

0163000440 GILVANDRO DOS SANTOS COELHO 

 

Cargo: 400 - Ajudante de Operador Máquina Pesada 
Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000354 WELLIGTON FELIPE DOS SANTOS 

16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

11h:00m 
0163000142 NAILTON DOS SANTOS 

0163000441 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA CONCEIÇAO 

0163000352 EMERSON ANASTACIO DOS SANTOS 

 

 

Cargo: 401 - Operador de Motoniveladora 
 

Os candidatos deverão apresentar certificado de conclusão de curso de Operador de Motoniveladora. 
 

A prova consistirá na execução das seguintes tarefas: A prova consistirá na execução das seguintes tarefas: 
Operar máquinas, conduzindo-as e operando seus comandos; Zelar pela conservação e limpeza das 
máquinas, acessórios e ferramentas; Operar máquinas sobre rodas ou sobre esteiras, providas de pá 
mecânica ou caçamba para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Operar 
máquinas providas de lâminas, rolos compressores e outros; Providenciar abastecimento de combustível, 
água e lubrificantes. 
 

A Prova Prática, é caráter eliminatório, sendo eliminado o candidato que não concluir uma das etapas propostas ou 
concluir além do tempo previsto ou não obtiver um total de pontos igual ou superior a 18 (dezoito). Recomenda-se 
ao candidato comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Prática com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para início da Aplicação. Será eliminado desta prova 
e do Processo Seletivo o candidato que: deixar de comparecer no(s) dia(s), hora(s) e local(is) designado(s) neste 
Edital Convocatório; não apresentar documento original para identificação; for surpreendido dando e/ou recebendo 
auxílio para a execução dos testes; faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus 
auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 
O não comparecimento determinará a sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado, não sendo realizada 
Segunda Chamada para Avaliação. 
 

Cargo: 401 - Operador de Motoniveladora 
Inscrição Nome Data/ Local Horário 

0163000355 ISRAEL COSME LIMA 16/05/2021 

Creche Maria José 
de Almeida Souza 

11h30m 

0163000468 ARGENILDO COSTA PEREIRA 

 


