
 
EMBRAPA 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA  
 

 

DECISÃO DOS RECURSOS  
 (INFRA RELACIONADOS) 

 

I  
 DOS RECURSOS 

 

Tratam-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes aos 
cargos/funções também relacionados infra relacionados, que insurgem contra a publicação do 
Resultado da Prova Prática, conforme disposto no Processo Seletivo Público para Contratação de 
Pessoal nos Cargos de Nível Fundamental Incompleto, Nível Fundamental Completo, Nível Médio, 
Nível Médio-Técnico e Nível Superior, Edital 002/2007. 
 

II  
 DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
 As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
Em resposta aos recursos interpostos, a organizadora Consulplan Consultoria vem externar que: 
 

Após análise dos recursos, a banca examinadora os considera improcedentes, excetuando-
se o cargo/ função de Impressão Gráfica – cidade/localidade Petrolina em que foi detectado erro 
material quanto ao somatório das notas concedidas aos candidatos em cada item avaliado, sendo, 
neste ato, retificada para todos os candidatos que realizaram o teste prático, independente de terem 
impetrado recurso, levando-se em conta que, a empresa realiza processos seletivos há mais de 11 
anos, inclusive, aplicando testes práticos conforme o aplicado no Certame Seletivo em tela. O teste 
prático avalia o candidato em seu conjunto, ou seja, não apenas se sabe ou não trabalhar, mas 
também como se porta e se adapta ao receber as funções que lhe são atribuídas, a adequação da 
roupa no serviço que será realizado, o dinamismo e a criatividade com que desenvolve a tarefa, se o 
mesmo está atento às tarefas, ou se disperça com facilidade, o controle emocional, a manipulação 
dos Equipamento, se o mesmo realiza as tarefas de forma organizada e hierarquizada, ou seja, se 
segue uma ordem para realizar as tarefas ou trabalha de forma aleatória, enfim, não se leva em 
conta apenas o trabalho final.     

Ter experiência profissional nem sempre constitui em passaporte para pontuação máxima 
em um teste, onde o examinador observa os pontos descritos acima, motivos que levaram às 
pontuações obtidas, que são reafirmadas nesta decisão. 

A afirmação de ter havido injustiça na avaliação é negligenciar um processo transparente 
de recrutamento de pessoal nos moldes realizados, inclusive com uma equipamentose de 
examinadores altamente qualificados. 

O teste prático realizado busca analisar se o candidato obedece as ordens naquele 
momento, buscando, dentro dos padrões normais, desempenhar a tarefa a ele atribuída da forma 
mais coerente possível. 

Os candidatos recorrentes externam o descontentamento nas pontuações obtidas pelos 
mesmos com diversas argumentações. 
Alegar, por exemplo, que os candidatos com notas inferiores na prova escrita tiveram melhor 
desempenho na prova prática é, na verdade, referendar a obviedade. 



Esclarecendo melhor, geralmente ocorre a inversão de aproveitamento nas duas fases 
(escrita e prática), ou seja, geralmente candidatos com menor desempenho na prova escrita, 
possuem melhor desempenho na prova prática, não generalizando tal fato. 
Não se trata de proteger este ou aquele candidato, contudo esta é a trajetória comum nestes casos. 

Os examinadores da organizadora Consulplan Consultoria são multiprofissionais de uma 
equipamentose multidisciplinar com pedagogos, engenheiros, psicólogos e administradores com 
ênfase na área de recrutamento e seleção de pessoal, com atestados de capacidade técnica na 
realização destes testes em inúmeras entidades públicas no território nacional. 

Buscaram os fiscais examinadores, analisar aptidões e habilidades específicas e inerentes 
às atribuições dos cargos em que se realizava a seleção, analisando o perfil, postura, dinamismo e 
compreensão dos mesmos ante à tarefa a ser realizada. Para realizar esta análise buscando a 
pontuação do teste, que totalizava no máximo 100 (cem) pontos, a organizadora trabalhou com as 
tabelas infra apresentadas: 
ASSISTENTE A - ACABAMENTO GRÁFICO  

 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Conhecimento do papel (gramatura, formato, etc.) 20 15 10 5 
II Acabamento manual 20 15 10 5 
III Acabamento mecânico 20 15 10 5 
IV Operação das máquinas (ex. Grampear) 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE A - IMPRESSÃO GRÁFICA 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Uso do papel na impressão específica, cópia e margeação 20 15 10 5 
II Conhecimento da máquina impressora e suas funções 20 15 10 5 
III Manutenção das máquinas: lubrificação, limpeza, etc. 20 15 10 5 
IV Policromia (seqüência e fundo) 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE C – OPERÁRIO RURAL (MANEJO ANIMAL – CAVALARIÇO)  
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Andar a cavalo manso e conduzir um rebanho ao curral a cavalo 20 15 10 5 
II Trato dos cavalos em pastagem e baias 20 15 10 5 
III Escovação, tosa, limpeza dos cascos e controle de ectoparasitas 20 15 10 5 
IV Encilhamento (tipos de selas)  20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE C – OPERÁRIO RURAL (TRATOS CULTURAIS) 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Preparação do solo para plantio 25 18,75 12,50 6,25 
II Plantio e adubação 25 18,75 12,50 6,25 
III Controle de plantas daninhas 25 18,75 12,50 6,25 
IV Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 25 18,75 12,50 6,25 

ASSISTENTE C – OPERÁRIO RURAL (MANEJO ANIMAL – VAQUEIRO) 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Apartar animais em tronco/bretes 20 15 10 5 

II Conhecimento sobre vacinas: estocagem, transporte, aplicação, 
controle e apoio a estas atividades 20 15 10 5 

III Criação, manejo, engorda e recria de animais 20 15 10 5 
IV Manutenção de pastagens/piquetes 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE C – OPERÁRIO RURAL (MANEJO ANIMAL – ORDENHA)  
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO 

I Conhecimento sobre vacinas: estocagem, transporte, 
aplicação, controle e apoio a estas atividades 25 18,75 12,50 6,25 

II Criação e manejo de animais (fêmeas) 25 18,75 12,50 6,25 
III Ordenha manual (técnica)  25 18,75 12,50 6,25 
IV Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 25 18,75 12,50 6,25 



ASSISTENTE A – MECÂNICA 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Uso de máquinas operatrizes  20 15 10 5 
II Manuseio de Equipamento mecânicos e eletromecânicos 20 15 10 5 
III Verificação de defeitos e falhas mecânicas em máquinas 20 15 10 5 
IV Uso correto de Equipamento de solda e pintura  20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE B - MECÂNICA E ELETRICIDADE DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTO 

 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO

I Uso de máquinas operatrizes, Equipamento mecânicos e 
eletromecânicos  20 15 10 5 

II Atividades de manutenção e correção em veículos leves 20 15 10 5 

III Atividades de manutenção e correção em veículos pesados e 
máquinas 20 15 10 5 

IV Reparos em parte elétrica e/ou injeção eletrônica 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE A - CINEGRAFISTA 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Manuseio das funções da  câmera  20 15 10 5 
II Conhecimento de iluminação para filmagem 20 15 10 5 
III Enquadramento adequado e angulação 20 15 10 5 
IV Uso de microfones 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE B -ALVENARIA ( PEDREIRO ) 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO 

I Construção (sem argamassa) de um canto virado de parede 
simples (meio tijolo) com verificação de prumo  20 15 10 5 

II Verificação de esquadro através do método de medidas 20 15 10 5 

III Reconhecimento de ponto de nível (ponto determinado pelo 
examinador)  20 15 10 5 

IV Manuseio de ferramentas (habilidade) 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE B - MARCENARIA 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Manuseio de ferrramentas (habilidade) 20 15 10 5 
II Reconstrução/retoques/montagem de peças e movéis de madeira 20 15 10 5 

III Uso de máquinas e Equipamento (corte, torneamento, 
desengrosso) 20 15 10 5 

IV Acabamento (peças/móveis) 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

ASSISTENTE B – ELÉTRICA E HIDRÁULICA 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Identificação dos materiais a serem utilizados na prova 20 15 10 5 

II Montagem e desmontagem de circuito que permite comandar 
uma mesma lâmpada atraves de 4 pontos distintos  20 15 10 5 

III Montagem e desmontagem de válvula de descarga 20 15 10 5 
IV Manuseio de ferramentas (habilidade) 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS (TRATORISTA E 
MOTORISTA) 

 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Execução correta das manobras 25 18,75 12,50 6,25 

II Habilidade na condução do veículo ou máquina (câmbio, 
embreagem, freio, etc) 25 18,75 12,50 6,25 

III Utilização de Equipamento em seu uso fim 25 18,75 12,50 6,25 
IV Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 25 18,75 12,50 6,25 



Ao efetuar todas as pontuações e apresentações dos resultados da prova prática do 
concurso foi dado o mesmo tratamento avaliatório a todos os candidatos que realizaram a prova 
prática. 

Conforme acima vislumbrado, apesar das alegações infundadas, houve critérios claros com 
as pontuações específicas, conforme evidenciado. 

A política da organizadora é pelo amplo acesso da informação aos candidatos, desta forma, 
todos os recursos, mesmo manuscritos e de difícil entendimento devido a grafia dos recorrentes, 
estão evidenciados, buscando restaurar a verdade e manter o nosso firme propósito de dar 
tratamento isonômico a todos os inscritos. 

Por derradeiro, cabe salientar, que os critérios utilizados foram uniformes, com a mesma 
tabela de pontuação para os candidatos inscritos em cada cargo, concedendo tratamento igual aos 
iguais, não havendo reais motivos para desmerecer um processo seletivo que busca equilibrar o 
conhecimento teórico e prático dos candidatos. 
 
 

Candidato: Júlio Fernandes Farias Filho 
Insc: 7239952 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
A organizadora informa ao candidato recorrente que, conforme determina o Edital 002/2007: 
 

“..........8.5.1 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, 
horários e datas determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda 
chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 (zero) ao candidato 
ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
12.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, Editais 
e comunicados referentes a este Concurso Público que forem publicados no Diário 
Oficial da União, os quais também serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net...........” 

Desta forma, conforme vislumbrado no Edital, o candidato não pode realizar a prova em local 
diferente do qual foi convocado. 
Portanto, o candidato está eliminado do certame seletivo em tela. 
 

Candidato: Carlos Eduardo Rodrigues de Castro 
Insc: 7146914 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
Improcedente a alegação do candidato recorrente, uma vez que, desde a publicação do Edital 
002/2007 que normatiza o Processo seletivo da Embrapa em 27/08/2007, já constava a exigência do 
atestado médico para realização da prova prática, conforme pode ser observado, a seguir: 
 

“...........8.3.1 Os candidatos aos cargos/áreas de atuação de Assistente C - 
Operário Rural (Manejo Animal - Vaqueiro) Assistente C - Operário Rural 
(Manejo Animal - Cavalariço), Assistente C - Operário Rural (Manejo 
Animal - Ordenha) e Assistente C - Operário Rural (Tratos Culturais) 
deverão, obrigatoriamente, estar munidos no dia de realização da prova prática 
de atestado médico que o capacite especificamente para atividades que exijam 
esforço físico. O atestado médico deverá conter a data, assinatura, carimbo e CRM 
do profissional, bem como deve ter sua data de expedição de, no máximo, 05 
(cinco) dias de antecedência para a realização da prova prática, conforme modelo 
constante do Anexo IV deste Edital..........” 

 

Ainda, acerca da alegação do recorrente do não recebimento de nenhuma informação via correio ou 
telefone, também está descrito no Edital 002/2007:  
 

“....12.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, 
Editais e comunicados referentes a este Concurso Público que forem publicados no 



Diário Oficial da União, os quais também serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net...” 

Em nenhum item do Edital consta a previsão de informação ao candidato via correio ou telefone 
sobre as provas a serem aplicadas, em especial, a prova prática. 
 

Candidato: Manoel Furtado do Nascimento 
Insc: 7190935 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
As provas tiveram início 30 minutos antes do horário previsto a pedido dos candidatos que chegaram 
adiantados. Só fizeram os que desejaram deixando à vontade se quisessem aguardar às 14:00 horas. 
O fato de estar chovendo não impede a demonstração de habilidade com as ferramentas, uma vez 
que, na avaliação considera-se o uso correto em cada situação a disposição no momento. Não se tem 
ações de tratos culturais somente quando a situação de natureza (sol, chuva, vento, terra seca, terra 
molhada, mato seco, mato molhado, etc.) está absolutamente de acordo com a vontade humana. A 
avaliação foi feita considerando a dificuldade que cada candidato está enfrentando, visto que, não dá 
para ordenar que um período todo de tempo esteja exatamente como desejamos. 
Não houve em momento algum alagamento do local e sim umidecimento pela chuva, colaborando 
com isso, o fato do terreno ser sistematizado para cultivos da própria Embrapa. 
Pelo descrito não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

 
Candidato: Jerry Adriani Cordeiro de Souza 
Insc: 7141117 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário, o candidato não conseguiu expressar sua habilidade de forma que devesse lhe atribuir 
pontuação diferente da que foi concedida, podendo ser causa disso variados motivos emocionais, 
pessoais, etc. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Jadivan Correia da Costa 
Insc: 7176178 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
O candidato não conhece o método de esquadros por medidas, que é critério da avaliação. Só 
demonstrou conhecer o uso de ferramentas de esquadro de 90 graus, o que não fora requerido na 
prova. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar a habilidade que se relata no recurso, podendo ser 
causa disso variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
 
Candidato: Antônio Borges de Oliveira 
Insc:7018717 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. No 
momento que fora necessário o candidato não conseguiu expressar boa habilidade com as ações e 
manuseios que relata no recurso, podendo ser causa disso variados motivos emocionais, pessoais, 
etc. 



A diferença entre o “fazer mal”, “fazer regular”, “fazer bem” e “fazer ótimo” determinaram a 
pontuação do candidato. 
 Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Roberto de Souza Lopes 
Insc: 7062180 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
Dois candidatos executando suas tarefas são avaliados com tranqüilidade, visto o tempo que se gasta 
em cada ação e o fato de repetir várias vezes as mesmas ações. 
As ações que não eram repetitivas durante a tarefa foram feitas individualmente, no caso da medição 
de nível e método de esquadro por medidas. 
Todos os candidatos fizeram a mesma prova. Não houve candidatos que fizeram tipo de parede 
diferente de outro. A adequação ao local se deu no primeiro candidato. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, não demonstrou boa 
habilidade com as ferramentas e procedimentos, podendo ser causa disso variados motivos 
emocionais, pessoais, etc. 
Os candidatos utilizaram as ferramentas individuais como colher e prumo. O conjunto para medição 
de nível era o mesmo porque os dois candidatos em avaliação foram mantidos em etapas diferentes 
durante a prova, não interferindo em nada no processo. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Thiago Rezende de Souza 
Insc: 7044260 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
As ferramentas estavam adequadas ao que foi exigido na prova. Inclusive, as ferramentas utilizadas 
são as de uso comum na própria empresa onde o candidato pleiteia vaga. Não houve, em momento 
algum, substituição de foice por enxada para realização de roçada, acrescentando-se que no local 
haviam ferramentas de sobra, para eventuais defeitos. 
Cada candidato recebeu um kit com foice, enxada, balde com adubo e medida, não havendo 
utilização em conjunto. Quanto à semente, essa sim, ficava em um só balde para que cada candidato 
tomasse o seu pote de medida e buscasse as sementes que necessitasse, em distância nunca maior 
que 7 metros. 
A tarefa de roçada com foice não teve tempo cronometrado. Todos os candidatos foram analisados e 
o tempo usado foi o necessário para que a avaliação da tarefa (roçada) fosse feita. Após o término 
da tarefa de roçada, a qual não houve tempo determinado, é que foram passadas as instruções da 
tarefa seguinte. 
A segunda parte não prometia pontuação alta ao candidato que terminasse dentro do tempo 
orientado, mas sim, pela habilidade desenvolvida com o conjunto de instruções, ferramentas e 
insumos. Nenhum candidato foi interrompido na execução da prova por ter gasto mais que os 10 
minutos orientados como tempo eficiente. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Clarindo Alves Moreira 
Insc: 7161938 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
A organizadora informa ao candidato recorrente que no anexo IV do Edital 002/2007 foi 
disponibilizado apenas o modelo de atestado, não sendo obrigatório a apresentação do mesmo 
idêntico ao modelo disponível. A única exigência no atestado é vir discriminado no mesmo que o 
candidato está “apto”, ou em boas condições de saúde para realizar tarefas que exijam esforço físico, 
e ainda foi atentado para a data de emissão do atestado. 



 
Candidato: Maria Clélia Camilo 
Insc: 7067616 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
 As questões analisadas consideram as habilidades nas ações e nenhum outro tipo de diferenciação. 
 A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, não demonstrou 
habilidade alguma com as ferramentas e ainda colocou as sementes juntamente com o adubo, 
diferentemente do que fora orientado, podendo ser causa disso variados motivos emocionais, 
pessoais, etc. 
 Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Jackson Francisco Bastos 
Insc: 7035271 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Afirma-se 
que no momento que fora necessário o candidato não conseguiu expressar habilidade alguma com as 
ferramentas, além de ter colocado as sementes junto com o adubo, quando fora orientado 
diferentemente. Não confere o que relata no recurso, podendo ser causa disso, variados motivos 
emocionais, pessoais, etc, não compensadores da pontuação. 
Após as orientações claras, foi dado momento para questionamento das dúvidas. Mesmo assim, o 
candidato fez errado. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Carlos Ulisses Moura Neves 
Insc: 7165331 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Afirma-se 
que no momento que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a habilidade que relata no 
recurso, podendo ser causa disso, variados motivos emocionais, pessoais, etc, não compensadores 
da pontuação. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Edilene Mangabeira Xavier 
Insc: 7064919 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
As instruções e ações do examinador foram as mesmas em todas as provas, inclusive em outras 
cidades. Usou-se mesmo tempo e forma de organização. 
As instruções foram expostas claramente, com repetições e seguidas da seguinte pergunta: “Há 
alguma dúvida?” – As existentes foram respondidas. 
As medidas foram esclarecidas quanto a sua inexatidão, visto o desuso de metro, conforme ocorre 
em toda ação prática desta natureza em campos de plantio. 
Reafirma-se que no momento necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no 
recurso, não demonstrando habilidade alguma com uso da foice, podendo ser causa disso variados 
motivos emocionais, pessoais, etc. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Anderson Leandro Marciel de Paula 
Insc: 7117126 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 



A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, não demonstrou 
habilidade alguma com as ferramentas e ainda colocou as sementes juntamente com o adubo, 
diferentemente do que fora orientado, podendo ser causa disso variados motivos emocionais, 
pessoais, etc. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Anderson Fabrício Gomes 
Insc: 7094949 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização do teste prático, não conseguia se movimentar sem o uso das 
duas muletas. Isso o impediu de executar as tarefas com uso e manuseio das ferramentas e insumos 
segundo orientado. O candidato não se identificou como deficiente e sim dificuldade provisória, não 
cabendo providências diferenciadas ao examinador. 
Quanto ao desempenho nas ações, a pontuação do candidato deve ser a lançada na pauta e não a 
requerida neste. 
 
Candidato: Jean Ferreira Moreira 
Insc: 7075512 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. 
Embora tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu 
expressar a habilidade que relata no recurso, podendo ser causa disso variados motivos emocionais, 
pessoais, etc. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Jurandir José Medeiros dos Santos 
Insc: 7028581 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O controle de ervas daninhas foi avaliado nas tarefas de roçada e capina, e não numa atividade 
separada com ênfase, única e exclusiva, ao que seria feito. 
A circulação do examinador na área de prova possibilita perfeita avaliação de cada ação das tarefas 
pedidas. Há de se entender que, a visão avaliativa das ações não é a mesma quando comparada 
entre profissional da área com habilitação específica e outra pessoa de conhecimento e formação 
diferente. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: André Bretas França 
Insc: 7037264 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 



necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais e etc (até citado pelo candidato no recurso). 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 

 
Candidato: José Hélio Delkmark 
Insc: 7118579  
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A prova deveria ser executada conforme orientação e não conforme o conhecimento próprio. O 
Cargo/ função não exige conhecimento técnico do candidato e sim, habilidade na execução de tarefas 
orientadas (EXECUTAR SOB SUPERVISÃO). 
- Todas as provas marcadas a lápis devido a possibilidade de chuva ou sol (caneta estourar) foram 
transcritas à caneta quando em local seguro. 
 
Candidato: Norberto Caetano de Sousa 
Insc: 7251542 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais e etc (até citado pelo candidato no recurso). 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Raimunda Leila José da Silva 
Insc: 7143741 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: José Roberto Almeida Muniz 
Insc: 7175664 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- As ferramentas estavam adequadas ao que foi exigido na prova e o exercício exigido nas ações não 
difere dos feitos todos os dias pelos trabalhadores de funções semelhantes. Inclusive, as ferramentas 
utilizadas são as de uso comum na própria empresa onde o candidato pleiteia vaga. 
- A circulação do examinador na área de prova possibilita perfeita avaliação de cada ação das tarefas 
pedidas. Há de se entender que, a visão avaliativa das ações específicas não é a mesma quando 
comparada entre profissional da área agrícola habilitado e outra pessoa de conhecimento e formação 
diferente. 
- A resposta à pergunta mais solicitada nas provas (quando sairá o resultado?) fora dada. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Tiago Eloy da Silva 
Insc: 7133552 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 



somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
O fato da prova prática ter sido realizada em grupo, não influencia na nota a ser atribuída ao 
candidato, uma vez que a avaliação é feita de forma individual, inclusive tendo sido os candidatos 
identificados com crachá numérico, conforme o próprio candidato diz em seu recurso. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Marlon Fleck Oliveira Dapper 
Insc: 7017129 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- Não há relação proporcional entre a prova teórica e prova prática.  
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
 
Candidato: Neri Camargo Martins 
Insc: 7060829 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- O fato de estar chovendo não impede a demonstração de habilidade com as ferramentas, uma vez 
que na avaliação considera-se o uso correto em cada situação a disposição no momento. Não se tem 
ações de tratos culturais somente quando a situação de natureza (sol, chuva, vento, terra seca, terra 
molhada, mato seco, mato molhado, etc.) está absolutamente de acordo com a vontade humana. A 
avaliação foi feita considerando a dificuldade que cada candidato está enfrentando, visto que, não dá 
para ordenar que um período todo de tempo esteja exatamente como desejamos. 
- As ferramentas estavam adequadas ao que foi exigido na prova e o exercício exigido nas ações não 
difere dos feitos todos os dias pelos trabalhadores de funções semelhantes. Inclusive, as ferramentas 
utilizadas são as de uso comum na própria empresa onde o candidato pleiteia vaga. 
- As ações não prometiam pontuação alta ao candidato que terminasse dentro do tempo orientado, 
mas sim, pela soma da habilidade desenvolvida com o conjunto de instruções, ferramentas e 
insumos. Na prova prática, o candidato não expressou a aptidão que descreve no recurso. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Waldilne Alves Barbosa Dabadia 
Insc: 7206968 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- O fato de estar chovendo não impede a demonstração de habilidade com as ferramentas, uma vez 
que na avaliação considera-se o uso correto em cada situação a disposição no momento. Não se tem 
ações de tratos culturais somente quando a situação de natureza (sol, chuva, vento, terra seca, terra 
molhada, mato seco, mato molhado, etc.) está absolutamente de acordo com a vontade humana. A 
avaliação foi feita considerando a dificuldade que cada candidato está enfrentando, visto que, não dá 
para ordenar que um período todo de tempo esteja exatamente como desejamos. 
- Devido a chuva foi utilizada uma proteção de plástico na prancheta para manter tanto a pautas 
como a possibilidade de escrever nelas. Não houve proteção ou bloqueio da visão do examinador em 
momento algum, que observou cada candidato ao circular entre eles durante todo o período de 
avaliação.  
- Pelo Descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso e sim a já informada. 
 
 



Candidato: Ronaldo Calixto Fonseca 
Insc: 7236913 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
- O candidato demonstrou nenhuma habilidade no uso da foice em sua tarefa. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Emerson Batista Gonçalves 
Insc: 7210835 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 

 

Candidato: Dirceu de Campos Souza 
Insc: 7185289 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- A tarefa de roçada com foice não teve tempo cronometrado, nem comprimento (deveria roçar até 
mandar parar). Todos os candidatos foram analisados e o tempo usado foi o necessário para que a 
avaliação da tarefa (roçada) fosse feita. Após o término da tarefa de roçada, a qual não houve tempo 
nem distância fixados, é que foram passadas as instruções da tarefa seguinte. 
- A segunda parte não prometia pontuação alta ao candidato que terminasse dentro do tempo 
orientado, mas sim, pela habilidade desenvolvida com o conjunto de instruções, ferramentas e 
insumos. Na prova prática, o candidato não expressou a aptidão descreve no recurso. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Geraldo Ferreira Barbosa 
Insc: 7015803 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
- O peso da foice foi o adequado e o corte (afiada) estava normal. A diferença em se trabalhar com a 
mesma em material molhado foi aplicada a todos os candidatos. Inclusive, as ferramentas utilizadas 
são as de uso comum na própria empresa onde o candidato pleiteia vaga. 
- A tarefa de roçada com foice não teve tempo cronometrado. Todos os candidatos foram analisados 
e o tempo usado foi o necessário para que a avaliação da tarefa (roçada) fosse feita. Após o término 
da tarefa de roçada, a qual não houve tempo determinado, é que foram passadas as instruções da 
tarefa seguinte. 
- A segunda parte não prometia pontuação alta ao candidato que terminasse dentro do tempo 
orientado, mas sim pela habilidade desenvolvida com o conjunto de instruções, ferramentas e 
insumos. 
- Não há relação proporcional entre a prova teórica e prova prática. O candidato não apresentou 
habilidade na execução das tarefas. 
- Pelo descrito não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Geraldo Magela de Rezende Santiago Junior 
Insc: 7009105 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 



O candidato foi analisado de acordo com a qualidade do serviço feito, dentro do tempo determinado, 
e não sobre o término em menos tempo. O ponto principal foi o plantio, sendo que a semente teve 
contato com o adubo, o que é incorreto, pois se assim feito, a semente não germina. No 
desempenho das demais tarefas, no caso, uso da foice e da enxada, o candidato teve rendimento 
regular. 
Sendo assim, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Fernando Degliomini Gomes 
Insc: 7034211 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, ao subir no trator subiu incorretamente, ou seja, o mesmo segurou no volante para 
subir, sendo a forma correta segurar no pára-lama e na alça do trator. E como motorista, freou o 
veículo bruscamente por várias vezes. 
Sendo assim, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Ricardo Gomes da Fonseca 
Insc: 7053554 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade de Automóveis, Máquinas e Equipamento 
Caro candidato, primeiramente, quando da realização da prova prática de Mecânica e Eletricidade, 
não se deixa o candidato manusear mecânica e eletricidade dos veículos, pois caso o candidato não 
conheça o que irá fazer, na tentativa poderá causar danos ao veículo disponibilizado. Desta forma, 
para evitar estragos, disponibilizamos as peças, pois sabendo o candidato identificá-las e sabendo 
sua utilidade e função, saberá como utilizá-la. 
Com o comando de válvula na mão, soube explicar a peça, porém, quando foi apresentado o tucho 
de válvula, peça esta que acompanha o eixo do comando de válvula, este não soube explicar e ainda, 
os demais questionamentos, não foram respondidos de forma satisfatória e sim, aceitável. 
 
Candidato: Felipe da Silva Rodrigues 
Insc: 7002186 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
Caro candidato, quando da realização do teste prático na máquina agrícola, o mesmo realizou um 
teste regular, pois não se mostrou conhecedor de uma máquina e no ônibus, além de ter errado 
muitas marchas, deixou a transmissão do ônibus ou cardan, bater muito devido ao uso de marcha 
fraca. 
 
Candidato: Marcos Antônio da Silva Carneiro 
Insc: 7030278 
Cargo/ função: Marcenaria 
O candidato, conforme dito em seu recurso fez o pé de forma correta, porém, o mesmo perdeu 
pontos quando fez a respiga, sendo que esta tem a posição correta de furar, e no caso do candidato, 
o mesmo não observou este importante detalhe quando da confecção do pé. 
 
Candidato: Gilmar Alves Eugenio  
Insc: 29801 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova prática, não soube usar a foice, porém, ao usar a 
enxada foi regular. 
Este, ao plantar, fazer a cova, esta foi péssima tanto em medida, quanto a própria cova, e ainda, na 
hora do plantio, a semente teve contato com o adubo, e desta forma, a mesma não germina. 
 
Candidato: José Carlos Soares Pereira 
Insc: 7081867 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 



O candidato, quando da realização da prova prática, fez o uso da foice corretamente, porém ao usar 
a enxada, este foi regular. 
Fez de forma correta o plantio, não deixando a semente em contato com o adubo, porém, errou nas 
medidas da cova e entre linhas. 
 
Candidato: Jefferson José Machado Santana 
Insc: 7160184 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade de Automóveis, Máquinas e Equipamento 
Primeiramente, o teste prático foi realizado de maneira igual para todos os candidatos de todas as 
cidades, dando tratamento igual aos iguais. 
No teste prático, o candidato realizou um teste bom na parte elétrica, porém, na parte de mecânica, 
o mesmo foi regular e em máquinas pesadas e eletrônicas não respondeu os questionamentos de 
forma adequada e satisfatória. 
 
Candidato: André Luiz da Silva 
Insc: 7079969 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova prática, foi bom ao usar a foice, mas no uso da enxada, 
o mesmo não deixava a mão correr nesta. No plantio, a semente teve contato com o adubo, o que é 
incorreto, pois desta forma, a mesma não germina. 
 
Candidato: José Eduardo Pereira Marcelino 
Insc: 7154234 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova prática, foi bom ao usar foice e a enxada. No plantio, a 
semente teve contato com o adubo, o que é incorreto, pois desta forma a mesma não germina. 
Ainda, quanto ao candidato em seu recurso ter alegado do examinador ter feito apenas uma 
pergunta, não procede, pois a prova prática de Tratos Culturais avalia o candidato, como a prova já 
diz, na prática, não havendo necessidade de perguntas. 
 
Candidato: Jussandro Fernandes de Oliveira 
Insc: 7048121 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, apesar de ter tido um bom desempenho ao usar foice e a enxada, o rendimento/ 
produção poderia ser melhor no tempo despendido para realização da prova. O plantio foi correto, 
sendo que errou na distância de pé a pé e fileira ou carreira. 
 
Candidato: José Carlos Moreira de Oliveira 
Insc: 7164252 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
O candidato, quando da realização da prova prática, soube tirar o esquadro da parede e o prumo de 
forma correta, mas não soube tirar um ponto de nível, sendo a medida do nível o ponto principal de 
uma obra.  
 
Candidato: Fausto Corrêa Balão 
Insc: 7224037 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato teve um bom desempenho ao usar a foice e a enxada, porém no plantio, a semente teve 
contato com o adubo, o que é incorreto, pois desta forma a mesma não germina, e ainda o 
espaçamento no plantio foi inadequado. 
 
 
 



Candidato: Jean Torres 
Insc: 7142171 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato teve um bom desempenho ao usar a enxada, mas na foice o desempenho foi regular. No 
coveamento não observou o espaçamento correto na cova e no alinhamento (carreira). O plantio foi 
correto. 
 
Candidato: Paulo Francisco Alves Viana 
Insc: 7233752 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, apesar de ter subido corretamente no trator, este ao sair não observou que o mesmo 
estava tracionado (com a tração ligada), e no ônibus, apesar da estrada ser de chão e haver buracos, 
era de mão dupla e o mesmo realizou grande parte do percurso na contramão. 
 
Candidato: Hermam Junio da Silva 
Insc: 29704 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
A prova prática é uma simulação do plantio. O que se avalia é se o candidato sabe espaçamento, 
fazer a cova, quantidade correta de semente, tarefa esta que o mesmo realizou corretamente, 
inclusive, não deixando a semente ter contato com o adubo, porém, o recorrente ao utilizar na 
enxada teve pouco rendimento, sendo regular, e na foice, não importa se a grama encontrava-se 
baixa, ele deveria manejar a ferramenta de forma correta, tarefa esta que o candidato fez 
incorretamente. 
 
Candidato: Augusto César Isaque Ribeiro 
Insc: 7154433 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O motivo do candidato ter atingido a nota 43,75 deve-se ao fato de ao usar a foice e a enxada o 
mesmo foi regular, mas no plantio errou no espaçamento e a semente teve contato com o adubo e 
ainda, colocou mais de seis sementes por cova, sendo o correto, duas ou três sementes, e ainda, o 
adubo em contato com a semente, não germina. 
 
Candidato: Marco Antonio Dornellas 
Insc: 7016308 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato teve um bom rendimento na capina e na foice, porém, o plantio foi realizado de forma 
incorreta, pois o mesmo plantou a semente em contato com o adubo, o que é incorreto e desta 
forma a mesma não germina. 
 
Candidato: Vitor Mendonça de Freitas 
Insc: 7129834 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato teve um desempenho regular no trator, mas no ônibus, arrancou na terceira marcha e 
no primeiro cruzamento fez o mesmo coisa quando parou o veículo. 
 
Candidato: Emerson Corrêa Gomes 
Insc: 7144350 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato teve um bom rendimento na capina e na foice, porém, o plantio foi realizado de forma 
incorreta, pois o mesmo plantou a semente em contato com o adubo, o que é incorreto e desta 
forma a mesma não germina. 
 
 



Candidato: Dalton Arantes de Moraes Pernambuco 
Insc: 7003189 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
 O candidato, quando da realização da prova prática, no trator teve dificuldades no manuseio da 
caixa de marchas e no ônibus, no primeiro cruzamento da BR foi bem, mas no segundo, ao entrar 
para a Embrapa, este não fez a parada obrigatória, entrando direto no cruzamento.                                 
 
Candidato: Carlos Roberto de Almeida 
Insc: 7030928 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova prática, foi regular no manuseio da foice e da enxada e 
no plantio, plantou corretamente, não deixando a semente ter contato com o adubo, porém, errou no 
espaçamento das covas. 
 
Candidato: Marcos Aurélio Valério Venâncio 
Insc: 7075701 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato teve um bom rendimento na capina e na foice, porém, o plantio foi realizado de forma 
incorreta, pois o mesmo plantou a semente em contato com o adubo, o que é incorreto pois desta 
forma a mesma não germina. 
 
Candidato: Reginaldo Reis Ramos  
Insc: 7026633 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato teve um bom rendimento na capina e na foice, porém, o plantio foi realizado de forma 
incorreta, pois o mesmo plantou a semente em contato com o adubo, o que é incorreto pois desta 
forma a mesma não germina. 
 
Candidato: Wilson Soares 
Insc: 7177757 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
O primeiro ponto de nível estava em uma altura bem superior ao segundo ponto. O correto era o 
pedreiro, tendo base sobre o que estava fazendo, pegar sua trena no primeiro ponto e abaixar 
corretamente onde havia altura suficiente para sua visão podendo abaixar 1m a 2m, já que seu 
primeiro ponto era bem alto. Neste primeiro termo, ele conseguia tirar o nível no segundo ponto e 
depois efetuar os cálculos, não importando a quantidade de estacas para chegar-se no segundo 
ponto. O candidato errou também no esquadro, só acertando o prumo. 
 
Candidato: Adilson Gonçalves da Silva Júnior 
Insc: 7124307 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato teve um bom rendimento na capina e na foice, porém, o plantio foi realizado de forma 
incorreta, pois o mesmo plantou a semente em contato com o adubo, o que é incorreto, pois desta 
forma a mesma não germina. 
 
Candidato: Agnaldo Rabelo de Souza 
Insc: 29410 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova prática, não soube usar a foice corretamente, o que não 
aconteceu com a enxada, porém, na enxada, o candidato não teve rendimento satisfatório. Apesar 
do plantio ter sido realizado de forma correta, ou seja, adubo sem contato com semente, o 
espaçamento estava incorreto. 
 



Candidato: Ailton Rodrigues de Souza 
Insc: 13448 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova prática, ao efetuar o plantio o fez de forma correta, 
sendo correto também os espaçamentos, porém, ao usar enxada e a foice, o candidato não teve a 
produção necessária. 
 
Candidato: Joni Clécio João da Silva 
Insc: 7186498 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização da prova prática no ônibus, arrancou sem colocar o cinto de 
segurança, andando com o veículo em uma distância de 5 metros, e em seguida, parou o veículo 
para colocar o cinto de segurança. Quanto foi convergir a primeira à direita e a segunda à esquerda, 
esbarrou o pneu traseiro no meio fio. 
 
Candidato: Gean Carlos Ferreira da Silva 
Insc: 7206657 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização da prova prática no ônibus, ao realizar a conversão a primeira à 
direita e a segunda à esquerda, esbarrou o pneu traseiro no meio fio. 
 
Candidato: Clodoaldo Batista Lima 
Insc: 7051815 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova, não soube manusear a foice, e na enxada não teve o 
rendimento adequado, porém, realizou o plantio de forma correta. 
 
Candidato: Everaldo Pereira da Silva 
Insc: 7163888 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova prática, realizou o plantio de forma correta, porém, o 
examinador solicitou que fosse feita duas carreiras de 5 covas, sendo 20 de pé a pé e 60 de fileira e 
o candidato fez uma carreira com 6 covas e outra com 12. Ao utilizar a enxada e a foice, não houve 
produção adequada. 
 
Candidato: Robson Silva Ferreira 
Insc: 7175339 
Cargo/ função: Operário Rural – Tratos Culturais 
O candidato, quando da realização da prova prática, não teve rendimento adequado quando da 
utilização da foice e da enxada, e o plantio foi realizado de forma incorreta, pois o mesmo plantou a 
semente em contato com o adubo, o que é incorreto, pois desta forma a mesma não germina. 
 
Candidato: Denis Fabrício da Fonseca Leal 
Insc: 13932 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização da prova prática no ônibus, na primeira conversão à direita, 
esbarrou o pneu no meio fio e durante o percurso utilizou muita marcha neutra (ponto morto) 
errando muitas marchas. 
 
Candidato: José Jurandir Cordeiro Lima 
Insc: 7196083 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 



O candidato, quando da realização da prova prática no trator, fez um bom teste, porém, quando do 
teste no ônibus o mesmo não desenvolveu o veículo. Quando foi solicitado pelo fiscal a conversão a 
primeira à direita, o candidato convergiu à esquerda, local este mais viável e que havia mais espaço, 
sendo que o correto era à direita e esta era bem mais estreita, estando o candidato inseguro de 
realizar a manobra solicitada pelo examinador. 
O fato de estar escuro em nada prejudica o candidato, pois o veículo possui farol, seta e farolete que 
facilita o trabalho do motorista à noite. 

 
Candidato: Veperson Cauduro Peranzoni 
Insc: 7111533 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
O candidato, quando da realização da prova prática na máquina, não realizou as manobras de forma 
satisfatória (simulação aração de terra), faltando atenção no equipamento de seu manuseio. O 
candidato demonstrou dificuldades em destravar os pedais de freio e não utilizou o equipamento para 
ouvido. No ônibus, o candidato teve dificuldade em desligar o motor. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Daniel da Silva Morrudo 
Insc: 7043983 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade De Automóveis, máquinas e equipamentos. 
O candidato, quando da realização da prova prática, apresentou dificuldades ao responder o que lhe 
foi perguntado além de ter demonstrado pouco conhecimento em mecânica, principalmente no que 
tange a área de Injeção Eletrônica. 
Quanto ao candidato não ter manuseado diretamente a mecânica e eletricidade dos veículos, deve-se 
ao fato de que, se caso o candidato não conheça o que irá fazer, ou não saiba, na tentativa poderá 
causar danos ao veículo disponibilizado. Desta forma, para evitar estragos, disponibilizamos as peças, 
pois sabendo o candidato identificá-las e sabendo sua utilidade e função, saberá como utilizá-la. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: André Antonio Londero Neto 
Insc: 7237257 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade de Automóveis, máquinas e equipamentos. 
O candidato, quando da realização da prova prática, demonstrou pouco conhecimento em injeção 
eletrônica, ficando, assim, limitado nas explicações solicitadas. 
Quanto ao candidato não ter manuseado diretamente a mecânica e eletricidade dos veículos, deve-se 
ao fato de que se caso o candidato não conheça o que irá fazer, ou não saiba, na tentativa poderá 
causar danos ao veículo disponibilizado. Desta forma, para evitar estragos, disponibilizamos as peças, 
pois sabendo o candidato identificá-las e sabendo sua utilidade e função, saberá como utilizá-la. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Alismar Amaral Lemes 
Insc: 10973 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O candidato, quando da realização da prova prática, fez a cova para o plantio de forma incorreta, 
iniciando do ponto de partida para frente, sendo o correto, do ponto de partida para trás. No plantio, 
fez a adubação, misturando o adubo com a terra, o que também é incorreto. Na capina, amassou o 
mato ao invés de arrancá-los e de um movimento para o outro com a enxada, o espaço de tempo foi 



grande, tornando lenta a tarefa de capina. Na gadanha, fez os movimentos incorretos, fazendo com 
que a mesma tocasse o chão. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Alexandre de Freitas Mattes 
Insc: 7236880 
Cargo/ função: Elétrica e Hidráulica 
O candidato, quando da realização da prova prática, fez a identificação incorreta quanto às 
tubulações da válvula, dizendo entrada e saída (40 e 30); sendo que o correto é (50 e 40); também 
montou a válvula de descarga com o seu interior de forma errada, montando o suporte trava virado 
ao contrário. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Edson Watambak 
Insc: 7187156 
Cargo/ função: Alvenaria (pedreiro) 
O candidato, quando da realização da prova prática, apresentou dificuldades no manuseio das 
ferramentas, não utilizou as ferramentas que estavam disponíveis para a construção da parede 
(colher e linha de fibra). 
Na construção da parede, utilizou a mão para ajustar os tijolos, sendo o correto utilizar a colher de 
pedreiro. 
Não conseguiu tirar o ponto de nível entre os dois pontos, utilizando o método da mangueira. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Fernando Medeiros Duarte 
Insc: 7197501 
Cargo/ função: Elétrica e Hidráulica 
O candidato, quando da realização da prova prática, encontrou dificuldades na identificação das 
conexões da válvula de descarga, não conseguindo montar a mesma. Ao montar o circuito elétrico, 
este foi montado com os interruptores intermediários invertidos, sendo assim, o mesmo não 
funcionou como deveria. 
O fato de não ter sido determinado tempo para desenvolvimento de algumas atividades não 
compromete a avaliação, considerando que o tempo despendido para realização das atividades foi o 
tempo suficiente para o examinador avaliar o candidato na tarefa que estava sendo desenvolvida. 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Pablicio da Conceição Garcia 
Insc: 7155393 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
O candidato, quando da realização da prova prática no trator, ao simular uma aração de terra 
conduziu o trator de forma correta, mas sequer olhou para trás verificando o arado. 
Quando terminou de arar (simulação), foi solicitado ao candidato que fizesse uma ré com o trator; o 
mesmo fez a tarefa determinada, porém, esqueceu de acionar a alavanca para suspender o arado 
(simulação). Quanto ao ônibus, esbarrou o mesmo no meio fio. 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
 
 
Candidato: Silvino Gonçalves De Lima Santos 
Insc: 7238052 



Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
O candidato, quando da realização da prova prática se apresentou muito tenso e com dificuldades na 
explicação que lhe foi solicitada. Durante a realização do teste, ficou desatento a certos requisitos e 
operações realizadas no dia a dia por um operador de máquinas. Quanto à realização da prova 
prática no ônibus, não fez o uso do cinto de segurança (equipamento este, obrigatório). 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Raimundo Marinho Miranda 
Insc: 7152349 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso. O candidato não conseguiu usar a marcha ré no veículo, e não 
realizou manobras só com os espelhos, sempre olhava para trás. 
O fato do recorrente ter habilitação desde 1986 não é sinônimo de experiência e prática na condução 
de veículos. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Ailton Fernandes Araújo 
Insc: 7131551 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato arrancou o veículo na terceira marcha, e com ela permaneceu 
até o final do teste, não trocando marcha. Ainda, o candidato não teve uma boa condução do veículo 
durante o percurso traçado. 
O fato do motorista que levou os candidatos até o local do teste ter errado marchas e “arranhado” as 
marchas do veículo, não justifica os erros do candidato.   
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: José Roberto Da Câmara Belmont 
Insc:7210086 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato durante seu percurso, engrenou marcha errada, não fez o uso 
do cinto de segurança e deixou o motor do veículo apagar por duas vezes. 
Diante do exposto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: César Martins Santana 
Insc: 7137832 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
Primeiramente, diante do exposto pelo recorrente, a organizadora externa que o fato do mesmo não 
ter ficado sabendo do teste em tempo hábil, apenas no dia do teste, não se justifica, pois conforme 
determina no Edital 002/2007, item 12.3, “........É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar todos os atos, Editais e comunicados referente o concurso público.....” 
Portanto, o candidato deveria ter consultado com antecedência o site ou entrado em contato com a 
empresa organizadora, considerando que desde a publicação do Edital em 27/08/2007, a data de 
realização da prova prática estava marcada. 
O candidato, na finalização do teste prático no veículo, bateu o espelho em um poste de placas e 
ainda, não realizou a prova de Operador de Máquinas Agrícolas. 
Diante do exposto, permanece a pontuação divulgada. 



  
Candidato: Tiago Farias Soares 
Insc: 7129475 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato durante o percurso, não fez o uso da terceira marcha. 
Pelo Descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso, mantendo-se a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Lioguedes Teixeira Mariano 
Insc: 7107175 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, foi observado que o mesmo não tem experiência na condução de ônibus. 
Durante o percurso, não usou a seta para sinalizar, não fez redução de marchas errando algumas e 
ainda, trafegou com a porta do ônibus aberta. Na máquina agrícola, não soube manuseá-la. 
- Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Ronaldo Robert Malvezzi 
Insc: 7043328 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso. No teste prático do ônibus, quando o candidato retornava com o 
mesmo, encostou o ônibus em uma árvore e na máquina agrícola, quando foi realizar a ré, não olhou 
para trás e ainda descontrolou a velocidade da mesma. 
Pelo Descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso e fica mantida a pontuação divulgada. 
 

Candidato: Adalberto Ribeiro Da Costa 
Insc: 7155834 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
O candidato, quando da realização do teste prático no ônibus, desengrenou o veículo antes de parar 
(ponto morto) e na manobra exigida de parada na subida sem freio ou sem seu uso, não conseguiu 
realizá-la e o veículo voltou para trás. No teste realizado na máquina agrícola se saiu melhor na 
condução. 
 

Candidato: William Alves Dos Santos 
Insc: 7030656 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
O candidato, quando da realização da prova prática no ônibus, arrancou de 3ª marcha e na rotatória 
não diminui a velocidade do mesmo. Teve um desempenho regular na condução do veículo. 
 Pelo Descrito, mantém-se a pontuação divulgada. 
 

Candidato: Ivanilton Lopes De Oliveira 
Insc: 7043579 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
O candidato, quando da realização do teste prático, se atrapalhou com as marchas do veículo, 
encostou o mesmo no meio fio e quando soltava a embreagem na 2ª marcha, o veículo “balançou” 
muito. 
Diante do exposto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 

Candidato: Jose Antonio Maciel De Barros 
Insc: 7029989 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 



A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso. Teve um desempenho regular no teste e quanto a condução do 
veículo passou com o mesmo por cima da sinalização de mão dupla (sinalização horizontal). 
- Pelo Descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso e mantém-se a pontuação divulgada. 
 
 

Candidato: Adalberto Garcia Da Silva 
Insc: 7083604 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
Diante do exposto pelo candidato, em todo teste prático os candidatos interagem entre si, conversam 
e tecem comentários acerca do processo, claro que comentários estes, na maioria das vezes acerca 
do teste que realizarão, trocando experiências. Conversas entre os candidatos que aguardam sua vez 
de realizar o teste não caracteriza fraude nesta fase do processo, inclusive, o recorrente também não 
foi impedido de se interagir com outros candidatos. As informações trocadas acerca do teste não 
beneficiam este ou aquele candidato que está conversando, pois o que vale não é a teoria 
(conversa), mas sim a prática, no caso em tela, a condução do veículo. De que adianta saber que 
para arrancar com o veículo, utiliza-se a primeira marcha, se na hora do teste o candidato não sabe 
utilizar o câmbio? Ou ainda, de que adianta o candidato, nestas trocas de informações entre si, 
conforme disse o recorrente, “dá toques um para o outro”, por exemplo sobre funcionamento de uma 
máquina, se o candidato que recebe a informação nunca dirigiu uma máquina e não tem 
conhecimento da mesma? 
No teste prático realizado pelo recorrente, quando do teste no ônibus, arrancou na 3ª marcha e 
encostou no meio fio. No teste que deveria realizar no trator, não conseguiu arrancar com o mesmo. 
 
Candidato: Jose Maria Da Cunha 
Insc: 7154661 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
O candidato, quando da realização do teste prático no ônibus, quando efetuou as manobras, não 
olhou os espelhos, a seta da esquerda ficou ligada desde o início do exame errando muitas marchas. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Clodoaldo Alves Gonçalves 
Insc: 7022739 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso, pois durante o percurso, passou marchas erradas, não abaixou o 
freio de mão e bateu no meio fio. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Francinaldo Virgolino Da Silva 
Insc: 7247613 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 
O candidato no teste prático, teve bom desempenho apenas na execução das manobras, porém, teve 
um desempenho ruim na condução do veículo, não demonstrando habilidade e experiência. Quando 
da realização das conversões, sempre fazia o uso da embreagem. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Rômulo Assunção Burmann 
Insc: 7204254 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista Motorista) 



O candidato, durante a realização do teste prático, dirigiu sem o cinto de segurança, engrenou 
marcha errada e deixou o motor do veículo apagar. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Rômulo César Cabral Bezerra 
Insc: 7047713 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. O mesmo realizou um teste prático 
atingindo um conceito em todos os itens “regular”, pois no momento que fora necessário o candidato 
não conseguiu expressar sua habilidade de forma que devesse lhe atribuir pontuação diferente da 
que foi concedida, podendo ser causa disso variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Antonio José da Silva Guimarães  
Insc: 7239030 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. O mesmo realizou um teste prático 
atingindo um conceito em todos os itens “regular”, pois no momento que fora necessário o candidato 
não conseguiu expressar sua habilidade de forma que devesse lhe atribuir pontuação diferente da 
que foi concedida, podendo ser causa disso variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Franklin Alves da Silva 
Insc: 7205114 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
Conforme determinado no Edital 002/2007: 

“............8.3 Os candidatos ao Cargo/ função/área de atuação de Operador de 
Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) deverão exibir ao 
examinador responsável pelo exame de direção, original de sua carteira nacional de 
habilitação (CNH D), e entregar-lhe uma fotocópia da mesma. Poderão também, 
apresentar o comprovante autenticado de aprovação em exame de 
alteração de categoria junto ao DETRAN, e quando da posse deverão apresentar 
cópia autenticada do referido documento.......” 

Portanto, conforme determinado no Edital, o candidato deveria apresentar o comprovante de 
aprovação no exame expedido pelo Detran e não um certificado de conclusão de curso de direção 
veicular, conforme o próprio candidato diz em seu recurso ter apresentado. 
 
Candidato: Jose Luiz De Araújo Junior 
Insc: 7113343 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais e etc (até citado pelo candidato no recurso). 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 



 
Candidato: Francisca Alves de Sena 
Insc: 19059 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
Conforme determinado no Edital 002/2007: 

“..................3.1.15 O candidato inscrito via presencial, portador de necessidades 
especiais ou não, que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a 
realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando, 
claramente, no requerimento de inscrição, quais os recursos especiais necessários 
(materiais, equipamentos, etc.)..........” 

Portanto, a candidata deveria ter feito solicitação de um intérprete em libras para realização da prova 
prática, o que não ocorreu, e na prova escrita, a única solicitação da recorrente foi de carteira 
próxima ao fiscal. Portanto, indefere-se o recurso da mesma e fica mantida a nota divulgada. 
 
Candidato: João Rodrigues de Morais Júnior 
Insc: 7246688 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A organizadora informa que quando da realização do teste prático, não havia necessidade do 
candidato levar os instrumentos (ferramentas), motivo este que não solicita no Edital. O motivo do 
candidato não ter obtido uma boa nota no teste, não deve-se ao fato de não ter levado as 
ferramentas, mas sim, por não ter conseguido demonstrar habilidades suficientes para que lhe fosse 
atribuída outra nota a não ser  a que foi divulgada no site da organizadora. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Denivaldo Silva Cavalcante 
Insc: 7054324 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O candidato, quando da realização do teste prático, demonstrou não possuir habilidades e 
conhecimentos nas áreas de atuação e ainda, não tem o perfil para exercer as atividades referentes 
ao Cargo/ função/função ao qual pleiteia. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Francisco Pedro de Sousa 
Insc: 7133022 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar a habilidade que se relata no recurso. Inclusive, 
quando do controle das ervas daninhas o candidato não desempenhou a tarefa de forma satisfatória. 
O fato da prova prática ter sido realizada em grupo, não influencia na nota a ser atribuída ao 
candidato, uma vez que a avaliação é feita de forma individual, inclusive tendo sido os candidatos 
identificados com crachá numérico, conforme o próprio candidato diz em seu recurso. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Gerson de Lima Tavares 
Insc: 7083778 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 



necessário o candidato não conseguiu expressar a habilidade e conhecimentos na área de atuação. O 
candidato não demonstrou perfil para exercer a função que lhe foi solicitada. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Agostinho Luiz Pavan 
Insc: 7145261 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O fato do candidato já ter realizado as tarefas determinadas no teste prático e “ter experiência” não 
quer dizer que atingirá nota máxima em um teste prático, pois há de se levar em conta também se 
as técnicas e as normas para um bom plantio, preparação do solo e manuseio com segurança das 
ferramentas foram seguidas de forma correta. O recorrente, obteve conceito “bom” nos itens I e II, e 
conceito “regular” nos itens III e IV. 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Carla Simone Ciotti 
Insc: 7022039 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O fato do candidato já ter realizado as tarefas determinadas no teste prático e “ter experiência” não 
quer dizer que atingirá nota máxima em um teste prático, pois há de se levar em conta também se 
as técnicas e normas para um bom plantio, preparação do solo e manuseio com segurança das 
ferramentas foram seguidas de forma correta. 
A candidata não apresentou perfil adequado para desenvolvimento das atividades. O fato de não ter 
sido determinado tempo para desenvolvimento de algumas atividades não compromete a avaliação, 
considerando que o tempo despendido para realização das atividades foi o tempo suficiente para o 
examinador avaliar o candidato na tarefa que estava sendo desenvolvida. 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Geraldo Leal Gomes 
Insc: 7128492 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O fato do candidato já ter realizado as tarefas determinadas no teste prático e “ter experiência” não 
quer dizer que atingirá nota máxima em um teste prático, pois há de se levar em conta também se 
as técnicas e normas para um bom plantio, preparação do solo e manuseio com segurança das 
ferramentas foram seguidas de forma correta. 
A circulação do examinador na área de prova possibilita perfeita avaliação de cada ação das tarefas 
pedidas. Há de se entender que, a visão avaliativa das ações não é a mesma quando comparada 
entre profissional da área com habilitação específica e outra pessoa de conhecimento e formação 
diferente. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteada considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso. 
O fato do candidato ter atingido uma boa nota na prova escrita objetiva de múltipla escolha, não 
interfere quando da avaliação do mesmo no teste prático, pois são totalmente diferenciadas as 
etapas, apenas as notas são somadas no final, mas no teste prático, o avaliador não conhece a nota 
do candidato na prova escrita objetiva de múltipla escolha. 
 
 
Candidato: Henrique Wreque Gonçalves 
Insc: 7002762 
Cargo/ função: Operário Rural (Manejo Animal – Cavalariço) 



O fato do candidato ter realizado a prova prática juntamente com outro candidato, não dá ao 
candidato direito a obtenção de notas iguais, uma vez que a prova prática é avaliada de forma 
individual, levando-se em consideração o desempenho do candidato e não do grupo, ou no caso em 
tela, dupla que está realizando a prova. 
A alegação do candidato de que a prova prática não ter sido realizada exatamente conforme 
determinada no Edital, não procede, considerando que o teste realizado seguiu as atribuições 
inerentes ao Cargo/ função, e ainda, na descrição das tarefas a serem desenvolvidas no teste consta: 
“........ entre outras atividades correlatas ao Cargo/ função/função de atuação.” Portanto, a avaliação 
atendeu ao discriminado no Edital 002/2007.  
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Fabian Paiva Machado  
Insc: 7167599 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade de Automóveis , Máquinas e Equipamentos. 
O candidato, quando da realização do teste prático, não soube soldar e apresentou dificuldades em 
conhecer algumas peças que lhe foram apresentadas. 
Pelo exposto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Edvar Nobre Medeiros Junior 
Insc: 7183239 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade de Automóveis , Máquinas e Equipamentos. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, até mesmo quanto aos questionamentos. 
Quanto ao candidato não ter manuseado diretamente a mecânica e eletricidade dos veículos, deve-se 
ao fato de que se caso o candidato não conheça o que irá fazer, ou não saiba, na tentativa poderá 
causar danos ao veículo disponibilizado. Desta forma, para evitar estragos, disponibilizamos as peças, 
pois sabendo o candidato identificá-las e sabendo sua utilidade e função, saberá como utilizá-la. O 
candidato recorrente obteve conceito bom nos itens I, II e V, porém nos itens III e IV, foi regular. 
Fica, pois mantida a nota atribuída ao candidato. 
 
Candidato: Jorge Luis Gonçalves 
Insc: 7168008 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade de Automóveis , Máquinas e Equipamentos. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso, e ainda, na área de injeção, o conhecimento do candidato é muito 
básico. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Valdecir Dutra 
Insc: 7100239 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade de Automóveis , Máquinas e Equipamentos. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. O 
candidato realizou uma boa prova, obtendo uma média de 85 pontos, atingindo conceito “ótimo” nos 
itens II e III e conceito “bom” nos itens I, IV e V. Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Carlos Fernando Dos Santos 



Insc: 7068595 
Cargo/ função: OP. De Máquinas Agrícolas e Veículos ( Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização do teste prático no trator, teve um bom desempenho na execução 
das manobras. Porém, no ônibus, não apresentou habilidades nem desenvoltura na condução do 
mesmo. 
Desta forma, permanece a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Rogério Costa de Oliveira Filho 
Insc: 7006379 
Cargo/ função: OP. De Máquinas Agrícolas e Veículos ( Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização do teste prático, demonstrou desenvoltura e habilidade na 
condução do ônibus. Atingiu conceito “bom” nos itens I e IV e conceito “ótimo” nos itens II e III. 
Quanto a alegação do candidato que do grupo de cinco candidatos, sendo o percurso o mesmo para 
todos, a nota foi diferenciada. Ora, claro que as notas foram diferenciadas, pois avalia-se o candidato 
individualmente, sendo levado em conta seu desempenho, desenvoltura, perfil, habilidades, 
características estas que variam de pessoa para pessoa e desta forma, não se pode atribuir a mesma 
nota para cinco candidatos, apenas pelo percurso e veículo utilizado ter sido o mesmo. 
Desta forma, permanece a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Glaudson Jose Bezerra Marinho 
Insc: 7092323 
Cargo/ função: Impressão Gráfica 
O candidato, quando da realização da prova prática, demonstrou-se muito ansioso durante a 
realização do teste, o que comprometeu seu bom desempenho na prova. 
No que tange a pontuação final que foi atribuída a todos os candidatos que realizaram prova prática 
para o cargo/função de Impressão Gráfica na cidade/localidade de Petrolina, foi detectado erro 
material quanto ao somatório das notas, sendo, neste ato, retificada a pontuação de todos os 
candidatos que realizaram a prova para o cargo/função citado, na localidade também indicada. 
 
Candidato: Cláudio José Dos Santos 
Insc: 7187547 
Cargo/ função: Impressão Gráfica 
O candidato, quando da realização da prova prática, demonstrou muita insegurança e pouca 
experiência e habilidade para realização das tarefas que lhe foram concedidas. 
No que tange a pontuação final que foi atribuída a todos os candidatos que realizaram prova prática 
para o cargo/função de Impressão Gráfica na cidade/localidade de Petrolina, foi detectado erro 
material quanto ao somatório das notas, sendo, neste ato, retificada a pontuação de todos os 
candidatos que realizaram a prova para o cargo/função citado, na localidade também indicada. 
 
Candidato: Nadja Pollyanna da Silva Gonçalves 
Insc: 7074684 
Cargo/ função: Impressão Gráfica 
A candidata, quando da realização da prova prática, apresentou-se muito indecisa frente as tarefas 
que lhe foram propostas, e ainda não demonstrou habilidade para realização das tarefas que lhe 
foram concedidas. 
No que tange a pontuação final que foi atribuída a todos os candidatos que realizaram prova prática 
para o cargo/função de Impressão Gráfica na cidade/localidade de Petrolina, foi detectado erro 
material quanto ao somatório das notas, sendo, neste ato, retificada a pontuação de todos os 
candidatos que realizaram a prova para o cargo/função citado, na localidade também indicada. 
 
Candidato: Jose Gomes Da Costa 
Insc: 7044876 
Cargo/ função: Impressão Gráfica 



O candidato, quando da realização da prova prática, apresentou-se muito indeciso frente as tarefas 
que lhe foram propostas, e ainda não demonstrou habilidade para realização das tarefas que lhe 
foram concedidas. 
No que tange a pontuação final que foi atribuída a todos os candidatos que realizaram prova prática 
para o cargo/função de Impressão Gráfica na cidade/localidade de Petrolina, foi detectado erro 
material quanto ao somatório das notas, sendo, neste ato, retificada a pontuação de todos os 
candidatos que realizaram a prova para o cargo/função citado, na localidade também indicada. 
 
Candidato: Amanda Nascimento de Oliveira 
Insc: 7224950 
Cargo/ função: Impressão Gráfica 
A candidata, quando da realização da prova prática, demonstrou-se muito ansiosa, possui boa 
postura frente as tarefas que lhe são atribuídas, porém não tem as habilidades que são necessárias e 
indispensáveis para execução das atividades inerentes ao cargo/função. 
No que tange a pontuação final que foi atribuída a todos os candidatos que realizaram prova prática 
para o cargo/função de Impressão Gráfica na cidade/localidade de Petrolina, foi detectado erro 
material quanto ao somatório das notas, sendo, neste ato, retificada a pontuação de todos os 
candidatos que realizaram a prova para o cargo/função citado, na localidade também indicada. 
 
Candidato: Haroldo Guedes Da Silva Filho 
Insc: 7107552 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso.  
Pelo Descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso, permanecendo a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Ranilson Pereira Dos Santos 
Insc: 7139162 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso.  
A alegação do candidato de que a Embrapa Campina Grande é algodão e não feijão, não importa, 
pois o que foi levado em consideração e avaliado foram as técnicas de plantio. 
Também não procede a alegação do candidato que “....na região nordeste ainda se planta sem 
normas e técnicas e sem adubos....”, pois o candidato tem que ter conhecimento das normas e 
técnicas para um melhor plantio e cuidado. 
 Pelo Descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso, permanecendo a pontuação 
divulgada. 
 
Candidato: Cícero Gicomelli De Sousa 
Insc: 7153220 
Cargo/ função: Operário Rural ( Tratos Culturais) 
O candidato, quando da realização do teste prático, não demonstrou experiência nas atividades que 
lhe foram propostas. 
Quando da preparação do solo para plantio, o mesmo o fez apresentando muitas dúvidas. O plantio, 
realizou de forma correta, porém utilizou muito adubo. Quando do manuseio da ferramenta para 
avaliação do item III (controle de plantas daninhas), o candidato não demonstrou firmeza e 
habilidades com a mesma. 
Diante do exposto, permanece a pontuação divulgada. 



 
Candidato: Antonio Carlos Rodrigues 
Insc: 7157235 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar a habilidade  que se relata no recurso, podendo ser 
causa disso variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Joaquim Hermes Bezerra Edson 
Insc: 7054596 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário, o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
A postura do candidato é avaliada pelo fiscal durante a realização do teste, desta forma, o candidato 
neste item é avaliado sem perceber, no decorrer do teste, enquanto realiza as tarefas pré 
determinadas pelo examinador. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: José Roberto Madeira 
Insc: 7213811 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, podendo ser causa disso 
variados motivos emocionais, pessoais, etc. 
O candidato atingiu conceito “bom” no item I (Preparação do solo para plantio) e conceito “regular” 
nos itens II (Plantio e Adubação), III (Controle de Ervas Daninhas) e IV (Perfil e postura do 
candidato nas ações determinadas). 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

Candidato: Moises Guedes De Andrade 
Insc: 7016543 
Cargo/ função: Operário Rural (Manejo Animal – Vaqueiro) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. 
O candidato, quando da realização do teste, demonstrou não possuir habilidades em conhecimento 
quando da avaliação dos itens II, III e IV, atingindo, portanto, conceito “péssimo” e nos itens I e V 
atingiu conceito “regular”. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Edner Roberto Barbosa Furtado 
Insc: 7010671 



Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O candidato, quando da realização do teste prático, cometeu vários erros, dentre eles podemos 
destacar a forma de realizar as covas que foram feitas de traz para frente, sendo que o correto era 
realizá-las no sentido contrário. No plantio do feijão o candidato cometeu um erro gravíssimo ao 
misturar o adubo com o feijão e, durante toda a tarefa não apresentou uma disposição satisfatória. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: João Altair torques  
Insc: 7118915 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro)  
O candidato, quando da realização do teste prático perdeu ponto devido ao perfil do mesmo, onde 
durante a tarefa do desnível, apesar de realizá-la, demorou a definir o que deveria fazer e quando o 
fez poderia ter optado por um ponto de referência com uma medida que facilitasse o cálculo para a 
obtenção da diferença de nível desejada. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Daniel Henrique Bernardo  
Insc: 7079463 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização do teste prático, ao ser questionado sobre os braços laterais da 
máquina para encaixe do arado, não foi preciso ao responder o que lhe foi questionado. Ainda, o 
candidato não conseguiu dar partida no trator durante os cinco minutos que lhe foi concedido para 
tal tarefa. No teste prático realizado no ônibus, não conseguiu efetuar a primeira baliza. Durante o 
percurso, o candidato se mostrou muito tenso, o que impediu o mesmo de ter uma melhor condução 
do veículo. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Sérgio Bueno da Silva 
Insc: 7163786 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O candidato, quando da realização da prova prática cometeu erros como covear para frente, sendo 
que o correto é covear para trás. No plantio do feijão o candidato recorrente cometeu um erro grave 
ao deixar o adubo exposto ao tempo. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Antonio Da Luz Carvalho 
Insc: 7233334 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista ) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso, uma vez que o candidato não tem experiência na máquina utilizada 
para realização do teste, tendo mesmo atingido conceito “Péssimo” em todos os itens avaliados. O 
candidato não demonstrou perfil e conhecimento para atuar no Cargo/ função/função pleiteada. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Mauricio De Araújo Borges 
Insc: 7210151 
Cargo/ função: Elétrica e Hidráulica  
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. O 
candidato, durante a realização do teste, demonstrou não ter experiência e não conseguiu ligar 
corretamente os interruptores.  



Quanto a alegação do candidato de não estar previsto no Edital tempo para execução das tarefas 
propostas, externamos que tal fato não é ilegal e não compromete o processo, pois o tempo que é 
fornecido para realizar o teste é o tempo suficiente para que um candidato realize o que lhe é 
proposto, quando se tem conhecimento da área em que pleiteia.  
Pelo Descrito, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Ubirajara Paulino Dos Santos 
Insc: 7138809 
Cargo/ função: Mecânica e eletricidade de automóveis, maquinas e equipamentos. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. O 
candidato recorrente obteve conceito “Regular” em todos os itens avaliados, pois não demonstrou 
conhecimento e habilidades na realização da atividade proposta para avaliação. 
No que tange a alegação da troca de pautas, tal alegação não procede, uma vez que o examinador 
ficou atento às pautas e candidatos, e ainda, os candidatos foram chamados um a um, não tendo, 
desta forma como haver troca de provas.  
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Michael Chaves Rocha De Oliveira 
Insc: 7137888 
Cargo/ função: Mecânica e eletricidade de automóveis, maquinas e equipamentos. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. O 
candidato recorrente obteve conceito bom nos itens I, II e IV da avaliação, porém nos itens III 
(atividades de manutenção e correção em veículos pesados e máquinas) e V (Perfil e Postura do 
candidato nas ações determinadas), atingiu conceito regular, pois não demonstrou conhecimento na 
realização da atividade proposta para avaliação. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Alex Anderson Dantas Fidelis 
Insc: 7167509 
Cargo/ função: Impressão Gráfica 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso, uma vez que o candidato não tem experiência na máquina utilizada 
para realização do teste, tendo mesmo atingido conceito “Regular” nos itens I (uso do papel na 
impressão específica, cópia e margeação), II (conhecimento da máquina impressora e suas funções) 
e no item V (Perfil e Postura do candidato nas ações determinadas) e teve conceito “péssimo” nos 
itens III (Manutenção das máquinas: lubrificação, limpeza, etc) e IV (Policromia (seqüência e 
fundo)). 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Daniela Rodrigues Moreira 
Insc: 7235790 
Cargo/ função: Impressão Gráfica 
A candidata, quando da realização da prova prática, demonstrou conhecimento apenas na parte de 
acabamento, e não no Cargo/ função ao qual pleiteia. 
A recorrente obteve conceito “péssimo” em todos os itens avaliados no teste prático. 
Fica, pois mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Cleyton Ayres Vieira 
Insc: 7104749 



Cargo/ função: Impressão Gráfica 
 A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu expressar a 
habilidade que relata no recurso, uma vez que o candidato não demonstrou conhecimento durante a 
realização do teste, tendo mesmo atingido conceito “Regular” nos itens I (uso do papel na impressão 
específica, cópia e margeação), II (conhecimento da máquina impressora e suas funções) e no item 
V (Perfil e Postura do candidato nas ações determinadas) e teve conceito “péssimo” nos itens III 
(Manutenção das máquinas: lubrificação, limpeza, etc) e IV (Policromia (seqüência e fundo)). 
O fato do candidato ter atingido uma boa nota na prova escrita objetiva de múltipla escolha, não 
interfere quando da avaliação do mesmo no teste prático, pois são totalmente diferenciadas as 
etapas, apenas as notas são somadas no final, mas no teste prático, o avaliador não conhece a nota 
do candidato na prova escrita objetiva de múltipla escolha. 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Jérôme Fernand Auguste Baglin 
Insc: 7130075 
Cargo/ função: Impressão Gráfica 
O candidato realizou um bom teste prático, atingindo conceito “ótimo” nos itens I (uso do papel na 
impressão específica, cópia e margeação) e II (Conhecimento da máquina impressora e suas 
funções), atingiu conceito “regular” no item III (Manutenção das máquinas: lubrificação, limpeza, 
etc); nos itens IV (Policromia (seqüência e fundo)) e V (Perfil e Postura do candidato nas ações 
determinadas), atingiu conceito “bom”. 
O fato do candidato ter experiência profissional não é um passaporte para pontuação máxima em um 
teste prático, pois o estado emocional e nervosismo podem atrapalhar o candidato na obtenção da 
nota máxima.  
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: José Carlos Lima Fernandes 
Insc: 7063464 
Cargo/ função: Acabamento Gráfico 
- A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento 
dos candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. 
Embora tenha concluído a prova, em cada ação que fora necessário o candidato não conseguiu 
expressar a habilidade que relata no recurso. O mesmo obteve conceito “Regular” no item II 
(Acabamento Manual) e conceito “Péssimo” nos itens I (conhecimento do papel (gramatura, formato, 
etc)), III (Acabamento mecânico), IV (Operação das máquinas (ex. grampeador)) e V (perfil e 
postura do candidato nas ações determinadas). Em tempo, informamos ao candidato que o mesmo 
foi avaliado em cinco pontos e não em nove como expressa no recurso. 
Fica, pois mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Cláudia De Castro Queiroz 
Insc: 7215491 
Cargo/ função: Acabamento Gráfico 
A candidata, quando da realização do teste prático, não demonstrou conhecimento gráfico. O fato do 
examinador ter solicitado apenas uma ou duas tarefas a serem desenvolvidas no teste em nada 
compromete ou prejudica o candidato, considerando que dentre todas as tarefas que podem ser 
desenvolvidas, todas elas são importantes e deve ser de conhecimento do candidato, e não apenas 
uma ou outra.  
Fica, pois mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato:  Luiz Vieira Marques Neto 
Insc: 30922 



Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou habilidade com o veículo, dificultando, assim, a 
realização do teste prático pelo mesmo. 
Desta forma, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato:Isaias Leite Da Silva 
Insc: 7038886 
Cargo/ função: Operário Rural (Manejo Animal – Vaqueiro) 
A alegação do candidato de que a prova prática não ter sido realizada exatamente conforme 
determinada no Edital, não procede, considerando que o teste realizado seguiu as atribuições 
inerentes ao Cargo/ função, e ainda, na descrição das tarefas a serem desenvolvidas no teste consta: 
“........ entre outras atividades correlatas ao Cargo/ função/função de atuação.” Portanto, a avaliação 
atendeu ao discriminado no Edital 002/2007.  
O candidato não conseguiu durante a prova prática expressar a habilidade que relata no recurso. 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: João Marques De Oliveira 
Insc: 30488 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou a precisão descrita em seu recurso. 
Atingiu conceito “bom” nos itens I, II, III e IV e conceito “regular” no item V. 
Desta forma, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Wesley Fernandes De Oliveira 
Insc: 7146397 
Cargo/ função: Marcenaria 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “bom” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
O fato do examinador ter realizado a prova prática para alguns candidatos apenas oralmente ocorreu 
com candidatos que não tinham habilidades e conhecimentos no ramo, por questão de segurança 
para o próprio candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Joaci Medeiros dos Santos 
Insc: 7101947 
Cargo/ função: Marcenaria 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou habilidade necessária na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “regular” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 



O fato do examinador ter realizado a prova prática para alguns candidatos apenas oralmente ocorreu 
com candidatos que não tinham habilidades e conhecimentos no ramo, por questão de segurança 
para o próprio candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Cleber Antonio Silva da Conceição Teles 
Insc:7105082 
Cargo/ função: Marcenaria 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “bom” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Alex de Azevedo Silva 
Insc: 7154498 
Cargo/ função: Marcenaria 
 A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “regular” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
O fato do examinador ter realizado a prova prática para alguns candidatos apenas oralmente ocorreu 
com candidatos que não tinham habilidades e conhecimentos no ramo, por questão de segurança 
para o próprio candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Clarindo Martins Alves 
Insc: 7039748 
Cargo/ função: Marcenaria 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “Regular” em todos os itens avaliados. 
O fato de sua prova ter sido iniciada com atraso, como o próprio candidato descreve no recurso, 
deve-se ao número de candidatos convocados, o que seria impossível todos realizarem o teste no 
horário marcado.  
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
O fato do examinador ter realizado a prova prática para alguns candidatos apenas oralmente ocorreu 
com candidatos que não tinham habilidades e conhecimentos no ramo, por questão de segurança 
para o próprio candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Gerdo Menezes 
Insc: 7177335 
Cargo/ função: Marcenaria 



A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “Regular” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
O fato do examinador ter realizado a prova prática para alguns candidatos apenas oralmente ocorreu 
com candidatos que não tinham habilidades e conhecimentos no ramo, por questão de segurança 
para o próprio candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Cláudio Bernardo 
Insc: 7033507 
Cargo/ função: Marcenaria 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “Regular” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
O fato do examinador ter realizado a prova prática para alguns candidatos apenas oralmente ocorreu 
com candidatos que não tinham habilidades e conhecimentos no ramo, por questão de segurança 
para o próprio candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Maycon Alves de Oliveira 
Insc: 7106437 
Cargo/ função: Marcenaria 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “Regular” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
O fato do examinador ter realizado a prova prática para alguns candidatos apenas oralmente ocorreu 
com candidatos que não tinham habilidades e conhecimentos no ramo, por questão de segurança 
para o próprio candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: André Luiz Mendes Monteiro 
Insc: 7085084 
Cargo/ função: Marcenaria 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “Regular” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 



O tempo determinado para execução das tarefas foi o tempo suficiente para avaliar a habilidade do 
candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Rafael Roosevelti dos Santos 
Insc: 7221838 
Cargo/ função: Marcenaria 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou total habilidade na execução da tarefa. O 
candidato, no desempenho da prova prática, atingiu conceito “Regular” em todos os itens avaliados. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
O fato do examinador ter realizado a prova prática para alguns candidatos apenas oralmente ocorreu 
com candidatos que não tinham habilidades e conhecimentos no ramo, por questão de segurança 
para o próprio candidato. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Marcos Antonio Andrade Silva 
Insc: 7147932 
Cargo/ função: Elétrica e hidráulica  
Como o próprio candidato descreveu em seu recurso, o mesmo não conseguiu concluir a prova, 
motivo este de ter perdido ponto no item II (Montagem de desmontagem de circuito que permite....), 
atingindo neste item conceito “regular”. O mesmo atingiu conceito “ótimo” no item I e conceito 
“bom” nos itens III, IV e V. 
 Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Anderson Leandro Marciel de Paula 
Insc: 7241554 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos ( Tratorista e Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou habilidade na execução da tarefa.  
O fato do candidato ter experiência profissional não é um passaporte para pontuação máxima em um 
teste prático, pois o estado emocional e nervosismo podem atrapalhar o candidato na obtenção da 
nota máxima.  
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: André Luis Araújo Ferreira 
Insc: 7088917 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização do teste prático no ônibus, iniciou o teste de 3ª marcha e nesta 
marcha se manteve até a primeira parte do percurso; quando foi realizar manobra no veículo em que 
se fazia necessário o uso da marcha ré, ao invés de engatar a ré, errou a marcha e colocou 2ª 
marcha no veículo, andando por aproximadamente 10 metros desta forma. 
Quanto à alegação do candidato acerca do teste na máquina, o referido teste em nada  contrariou o 
Edital, pois o mesmo a conduziu, caracterizando desta forma, um teste prático. 
 
Candidato: Evaldo José de Faria 
Insc: 7214593 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 



O candidato, quando da realização do teste prático , demonstrou muito nervosismo, o que o 
atrapalhou quando da realização no teste. No ônibus, não de adaptou ao câmbio. 
Quanto à alegação do candidato acerca do teste na máquina, o referido teste em nada  contrariou o 
Edital, pois o mesmo a conduziu, caracterizando desta forma um teste prático. 
 
Candidato: Cidila Regina Level Cunha 
Insc: 33994 
Cargo/ função: Operário rural (Tratos Culturais) 
A candidata, quando da realização da prova prática, foi lenta no plantio, porém a medida do adubo 
foi correta. Não demonstrou habilidade no uso da foice e ainda agachada misturou a terra e adubo 
com as mãos. No coveamento, o tamanho das covas estava correto, porém o espaçamento foi largo. 
A recorrente, em todos os itens avaliados atingiu conceito regular, perfazendo, assim, 50 (cinqüenta) 
pontos. Pontuação mantida. 
 
Candidato: Wamiston Xavier Portilho 
Insc: 7179194 
Cargo/ função: Op. De Máquinas Agrícolas e Veículos ( Tratorista e Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou habilidade na execução da tarefa.  
O fato do candidato ter experiência profissional não é um passaporte para pontuação máxima em um 
teste prático, pois o estado emocional e o nervosismo podem atrapalha-lo na obtenção da nota 
máxima.  
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Leandro Garcia 
Insc: 7176595 
Cargo/ função: Mecânica 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou a habilidade necessária na execução da tarefa.  
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Rafael Vaz da Silva 
Insc: 44701 
Cargo/ função: Operário rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou a habilidade necessária na execução da tarefa 
e encontra-se inabilitado para execução das tarefas para o Cargo/ função/função na qual pleiteia. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Júlio Menezes Lins 
Insc: 7196734 
Cargo/ função: Mecânica 
Caro candidato, quanto a realização da prova prática de Mecânica, não se deixa o candidato 
manusear na mecânica dos veículos, pois caso o candidato não conheça o que irá fazer, na tentativa 
poderá causar danos ao veículo disponibilizado. Desta forma, para evitar estragos, disponibilizamos 
as peças, pois sabendo o candidato identificá-las e sabendo sua utilidade e função, saberá como 
utilizá-la. 



Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Caetano Mateus de Moura 
Insc: 7244079 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização da prova prática, durante o percurso, errou três marchas e por 
duas vezes encostou no meio fio, motivos estes que o levaram a obter a pontuação divulgada. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS, inclusive quanto aos questionamentos. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Oziel Monteiro da Silva 
Insc: 7081710 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
O candidato, quando da realização da prova prática, errou a medida do esquadro bem como 
incorreto também o ponto de nível. Desta forma, permanece a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Marcos de Jesus Bastos Reis 
Insc: 7085799 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
O candidato, quando da realização da prova prática, errou a medida do esquadro bem como 
incorreto também o ponto de nível. Desta forma, permanece a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Josivaldo Felismino dos Santos 
Insc: 7090354 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O candidato, quando foi fazer a cova, a fez muito funda, sendo que para plantação de feijão, a 
mesma deve ser mais rasa e colocou mais de dez sementes na cova, sendo a média de duas a três 
sementes por cova. Desta forma, permanece a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Evaldo de Amorim Coelho 
Insc: 7126883 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O candidato, quando da realização da prova prática, não demonstrou habilidades  no uso da enxada 
e da foice, apesar de ter realizado o plantio de forma correta. 
 
Candidato: Leandro Barcellos de Oliveira 
Insc: 29048 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
O candidato, quando da realização da prova prática, não capinou toda área demarcada para a 
capina, saltando algumas partes desta área. No plantio, fez todas as covas erradas, e ainda colocou 
muita semente nas covas e adubou “agachado” o que é incorreto. Também não demonstrou 
habilidade no manuseio da foice. 
Desta forma, permanece a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Abraão Delmiro da Silva  
Insc: 1015 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 



A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou habilidade na execução da tarefa solicitada 
para avaliação dos itens I e II, obtendo um desempenho “Regular” nestes dois itens. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Fábio Gomes da Silva 
Insc: 7237169 
Cargo/ função: Operário Rural (Manejo Animal – Vaqueiro) 
A alegação do candidato de que a prova prática não ter sido realizada exatamente conforme 
determinada no Edital, não procede, considerando que o teste realizado seguiu as atribuições 
inerentes ao Cargo/ função, e ainda, na descrição das tarefas a serem desenvolvidas no teste consta: 
“........ entre outras atividades correlatas ao Cargo/ função/função de atuação.” Portanto, a avaliação 
atendeu ao discriminado no Edital 002/2007.  
O candidato, por não ter demonstrado na prova prática habilidade e desenvoltura nas tarefas que lhe 
foram atribuídas, atingiu conceito “Regular” em todos os itens. 
Externamos ao recorrente que os critérios usados para avaliação dos testes foram claros e únicos 
para TODOS os candidatos que realizaram o teste prático em todas as cidades, sendo o teste 
aplicado igualmente para TODOS. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Murilo Vieira Souto 
Insc: 7165266 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término. Embora 
tenha concluído a prova, o candidato não demonstrou a habilidade necessária na execução da tarefa, 
principalmente no uso da foice, que manuseou de forma totalmente incorreta. 
Portanto, fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Miguel Alcides Sarmento de Sousa 
Insc: 7118860 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
As questões analisadas consideram as habilidades nas ações e nenhum outro tipo de diferenciação. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, não demonstrou 
habilidade alguma com as ferramentas e com as funções inerentes à atribuição do referido Cargo/ 
função/função. O candidato não apresentou perfil satisfatório para exercer a função que lhe foi 
designada. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Joelson Silva Nascimento 
Insc: 7001118 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, não demonstrou 



habilidade satisfatória quando da realização de todo teste, tendo atingido conceito “Regular” em 
todos os itens avaliados. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Sueli Cristina de Oliveira Cardoso 
Insc: 7091762 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
Diante das alegações da recorrente, externamos que os critérios utilizados para avaliação no teste 
foram claros e objetivos, sendo utilizada uma tabela com pontuações pré-definidas, conforme pode 
ser observado, a seguir: 
 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO
I Preparação do solo para plantio 25 18,75 12,50 6,25 
II Plantio e adubação 25 18,75 12,50 6,25 
III Controle de plantas daninhas 25 18,75 12,50 6,25 
IV Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 25 18,75 12,50 6,25 
  
Portanto, conforme pode ser observado pela recorrente, a avaliação não foi subjetiva, foi usado o 
mesmo critério para TODOS os candidatos que realizaram a prova prática e em todas as cidades 
onde elas aconteceram. 
A candidata, quando da realização do teste prático, não demonstrou habilidades satisfatórias para 
aprovação no referido teste, tendo a mesma atingido conceito “Péssimo” nos itens I, II e III e 
conceito “Regular” no item IV. 
Fica mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Wenderson Alves Nogueira 
Insc: 7164720 
Cargo/ função: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos (Tratorista e Motorista) 
O candidato, quando da realização do teste prático, demonstrou pouco domínio veículo que conduzia, 
e quando deveria realizar a conversão, reduzia o veículo muito próximo do local em que deveria 
convergir o veículo. 
Fica, pois, mantida a pontuação divulgada. 
 
Candidato: Luiz Júlio Farias Bezerra 
Insc: 7000106 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, não demonstrou 
habilidade satisfatória quando da realização de todo teste, tendo atingido conceito “Regular” em 
todos os itens avaliados. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Adroaldo Pandolfo 
Insc: 7138224 
Cargo/ função: Marcenaria 
O candidato, quando da realização do teste prático, não usou os Equipamento disponíveis (óculos e 
fone de ouvido), e não compreendeu a tarefa que lhe foi solicitada, tendo inclusive o fiscal concedido 
um tempo adicional para execução da tarefa, que ainda assim não foi realizada. O material 
disponibilizado foi adequado a realização do teste prático.   
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 



Candidato: Cleiton dos Santos Pereira 
Insc: 7149198 
Cargo/ função: Alvenaria (Pedreiro) 
Dois candidatos executando suas tarefas são avaliados com tranqüilidade, visto o tempo que se gasta 
em cada ação e o fato de repetir várias vezes as mesmas ações. 
As ações que não eram repetitivas durante a tarefa foram feitas individualmente, no caso da medição 
de nível e método de esquadro por medidas. 
Todos os candidatos fizeram a mesma prova. Não houve candidatos que fizeram tipo de parede 
diferente de outro. A adequação ao local se deu no primeiro candidato. 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 
somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso, não demonstrou boa 
habilidade com as ferramentas e procedimentos, podendo ser causa disso variados motivos 
emocionais, pessoais, etc. 
Os candidatos utilizaram as ferramentas individuais como colher e prumo. O conjunto para medição 
de nível era o mesmo porque os dois candidatos em avaliação foram mantidos em etapas diferentes 
durante a prova, não interferindo em nada no processo. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Fábio Warnke Hipólito 
Insc: 7165982 
Cargo/ função: Mecânica e Eletricidade de Automóveis, Máquinas e Equipamento 
Caro candidato, primeiramente, quando da realização da prova prática de Mecânica e Eletricidade, 
não se deixa o candidato manusear mecânica e eletricidade dos veículos, pois caso o candidato não 
conheça o que irá fazer, na tentativa poderá causar danos ao veículo disponibilizado. Desta forma, 
para evitar estragos, disponibilizamos as peças, pois sabendo o candidato identificá-las e sabendo 
sua utilidade e função, saberá como utilizá-la. 
Diante das alegações da recorrente, externamos que os critérios utilizados para avaliação no teste 
foram claros e objetivos, sendo utilizada uma tabela com pontuações pré-definidas, conforme pode 
ser observado, a seguir: 
 

 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO 

I Uso de máquinas operatrizes, Equipamento mecânicos e 
eletromecânicos  20 15 10 5 

II Atividades de manutenção e correção em veículos leves 20 15 10 5 

III Atividades de manutenção e correção em veículos pesados e 
máquinas 20 15 10 5 

IV Reparos em parte elétrica e/ou injeção eletrônica 20 15 10 5 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 15 10 5   

Portanto, conforme pode ser observado pelo recorrente, a avaliação não foi subjetiva, foi usado o 
mesmo critério para TODOS os candidatos que realizaram a prova prática e em todas as cidades 
onde elas aconteceram, até o questionamento foi o mesmo. 
O recorrente, quando da realização do teste prático, não conseguiu explicar determinados 
questionamentos que lhe foram dirigidos acerca de Mecânica Diesel, mas apresentou conhecimentos 
em Torno Mecânico. Apresentou, também, fraco conhecimento em medidas. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 
Candidato: Paulo César Duarte  
Insc: 7182905 
Cargo/ função: Operário Rural (Tratos Culturais) 
A pontuação da prova prática referente ao Cargo/ função pleiteado considera o desenvolvimento dos 
candidatos na ação proposta pelo examinador no exato intervalo entre seu início e término, não 



somando-se a esta, as questões históricas ou potenciais não expressadas no referido tempo, embora 
essas possam, verdadeiramente, fazer parte do perfil pessoal. Afirma-se que no momento que fora 
necessário o candidato não conseguiu expressar o que se relata no recurso. 
O fato do candidato ter atingido uma boa nota na prova escrita objetiva de múltipla escolha, não 
interfere quando da avaliação do mesmo no teste prático, pois são totalmente diferenciadas as 
etapas, apenas as notas são somadas no final, mas no teste prático, o avaliador não conhece a nota 
do candidato na prova escrita objetiva de múltipla escolha. 
Diante das alegações da recorrente, externamos que os critérios utilizados para avaliação no teste 
foram claros e objetivos, sendo utilizada uma tabela com pontuações pré-definidas, conforme pode 
ser observado, a seguir: 

 APTIDÕES/HABILIDADES ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO 
I Preparação do solo para plantio 25 18,75 12,50 6,25 
II Plantio e adubação 25 18,75 12,50 6,25 
III Controle de plantas daninhas 25 18,75 12,50 6,25 
IV Perfil e postura do candidato nas ações 

determinadas 25 18,75 12,50 6,25 

Portanto, conforme pode ser observado pelo recorrente, a avaliação não foi subjetiva, foi usado o 
mesmo critério para TODOS os candidatos que realizaram a prova prática e em todas as cidades 
onde elas aconteceram, até o questionamento foi o mesmo. 
Pelo descrito, não lhe cabe a pontuação requerida no recurso. 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados havendo retificação na 
pontuação da prova prática de todos os candidatos inscritos no cargo/ função de Impressão Gráfica – 
cidade/localidade Petrolina em que foi detectado erro material quanto ao somatório das notas 
concedidas aos candidatos em cada item avaliado e os demais recursos indeferidos de acordo com as 
decisões e fundamentações supra-elencados. 
 

 Publique-se, 
Em, 08 de Janeiro de 2008. 

 
Consulplan Consultoria 

 


