
 

 

1 

 

COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - COGEPS 

 

EDITAL nº 088/2014-COGEPS 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO 

DA PROVA PRÁTICA PARA MOTORISTA II E 

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE 

CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE) - ESTADO DO PARANÁ. 

 

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos - COGEPS no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, e considerando; 

- o disposto no Edital nº 064/2014, de 10 de novembro de 2014; 

- as respostas dos recursos referentes à interposição de recursos com relação ao 

resultado da Prova Prática para Motorista II e Operador de Equipamentos 

Rodoviários apreciados e respondidos COGEPS/UNIOESTE; 

- a retificação de resultados publicados indevidamente no Edital nº 064/2014, 

quando informados pelos Avaliadores da COGEPS/UNIOESTE; 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1º - O resultado da análise dos recursos contra o resultado da Prova Prática 

para Motorista II e Operador de Equipamentos Rodoviários do Concurso Público 

para o Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal 

de Umuarama, Secretaria municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde) do 

Estado do Paraná, conforme descrito a seguir: 

 

CARGO: MOTORISTA II 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Alexandro Martins Batistela 

Inscrição: 6228 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Recurso: solicita o detalhamento do seu desempenho na Prova Prática. 

Resposta do Recurso: Segundo a anotação na ficha de avaliação o candidato 

perdeu pontos: deixou apagar o veículo; arranhar e/ou utilizar marcha incorreta; 

não obedecer a parada obrigatória (placa); desclassificou-se na baliza; realizar 
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conversões incorretas; perda de pontos no aclive/declive; falta de atenção na 

chegada.  

Portanto, a avaliação da Banca foi como “inapto” na Prova Prática. 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Eder Aparecido Damião 

Inscrição: 5590 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Recurso: solicita o detalhamento do seu desempenho na Prova Prática. 

Resposta do Recurso: Segundo a anotação na ficha de avaliação, o candidato 

perdeu pontos: não obedeceu à parada obrigatória (placa de pare); 

desclassificou-se na baliza; não fez de forma correta o retorno e não estacionou 

adequadamente na chegada. 

Portanto, a avaliação da Banca foi como “inapto” na Prova Prática. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Irineu Márcio Ferreira 

Inscrição: 658 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Recurso: Solicita reavaliação na pontuação da Prova Prática e faz outras 

citações na sua petição. 

Resposta do Recurso: Segundo a anotação na ficha de avaliação, o candidato 

perdeu pontos: ao ligar o veículo e deslocar-se no ponto inicial; não desenvolveu 

a marcha adequadamente; não obedeceu à parada obrigatória (placa de 

pare); desclassificou se na baliza; não desenvolveu marcha adequada no aclive 

ou declive. Não é possível reavaliação do resultado, apenas a indicação dos 

erros cometidos. 

Portanto, a avaliação da Banca foi como “inapto” na Prova Prática. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Jucelino dos Santos 

Inscrição: 540 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Recurso: Solicita revisão do resultado e alega ter cumpridos todos os requisitos da 

Prova Prática. 

Resposta do Recurso: Segundo a anotação na ficha de avaliação, o candidato 

perdeu pontos: foi desclassificado na baliza. Os demais itens foram cumpridos. 

Portanto, a avaliação da Banca foi como “inapto” na Prova Prática. 

 



 

 

3 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Laercio Briekowiec de Oliveira 

Inscrição: 4681 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Recurso: O candidato quer saber o erro cometido na Prova Prática. 

Resposta do Recurso: Segundo a anotação na ficha de avaliação, o candidato 

perdeu pontos: não desenvolveu a marcha adequadamente; não obedeceu à 

parada obrigatória (placa de pare); desclassificou se na baliza; não desenvolveu 

marcha adequada no aclive ou declive; não fez adequadamente o retorno; 

Portanto, a avaliação da Banca foi como “inapto” na Prova Prática. 

 

CARGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Angestron Jônatas dos Santos 

Inscrição: 1714 

Cargo Pretendido: Operador de Equipamentos Rodoviários 

Recurso: O candidato quer saber o erro cometido na Prova Prática. 

Resposta do Recurso: Segundo a anotação na ficha de avaliação, o candidato 

perdeu pontos no item de operacionalidade da máquina (retroescavadeira), 

não tendo habilidade nem domínio na direção e operação da máquina. 

Portanto a avaliação da Banca foi como “inapto” na Prova Prática. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Junior Carneiro de Moura 

Inscrição: 3167 

Cargo Pretendido: Operador de Equipamentos Rodoviários 

Recurso: Solicita a verificação do lançamento do resultado, pois o mesmo 

compareceu à Prova Prática. 

Resposta do Recurso: No Edital de resultado provisório nº 064/2014, o candidato 

constou como “ausente”, sendo um equívoco de lançamento, pois o mesmo 

compareceu à Prova e cumpriu integralmente todos os itens avaliação na 

retroescavadeira. Portanto, o resultado será corrigido na emissão do resultado 

final. 

Portanto, a avaliação da Banca foi como “apto” na Prova Prática. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Rodrigo Alves da Silva 

Inscrição: 2068 

Cargo Pretendido: Operador de Equipamentos Rodoviários 
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Recurso: O candidato quer saber o erro cometido na Prova Prática. 

Resposta do Recurso: Segundo a anotação na ficha de avaliação, o candidato 

perdeu pontos no item de atendimento com obediência aos serviços solicitados 

– comando solicitado e movimentos suaves e controle e aceleração na 

retroescavadeira. 

Portanto, a avaliação da Banca foi como “inapto” na Prova Prática.  

 

Art. 2º - A retificação dos resultados dos candidatos abaixo relacionados em 

virtude de lançamento incorreto no Edital nº 064/2014, de 10 de novembro de 

2014, pela COGEPS/UNIOESTE: 

  

CARGO: MOTORISTA II 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Aldo da Cunha Leal Junior 

Inscrição: 4586 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Foi feito o lançamento no Edital nº 064/2014, como “inapto” e na ficha de 

avaliação repassada pelos avaliadores da Prova Prática realizada no dia 

09/11/2014, o candidato foi considerado “apto”. O resultado será retificado no 

Edital de resultado final como “apto”. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Fernando Gustavo Monteiro Friedrichsen 

Inscrição: 6832 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Foi feito o lançamento no Edital nº 064/2014, como “inapto” e na ficha de 

avaliação repassada pelos avaliadores da Prova Prática realizada no dia 

09/11/2014 o candidato foi considerado “apto”. O resultado será retificado no 

Edital de resultado final como “apto”. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Ivone Zanatta 

Inscrição: 5043 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Foi feito o lançamento no Edital nº 064/2014, como “apta” e na ficha de 

avaliação repassada pelos avaliadores da Prova Prática realizada no dia 

09/11/2014, a candidata não compareceu ao local da Prova. O resultado será 

retificado no Edital de resultado final como “ausente”. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Viviani Aparecida de Andrade 

Inscrição: 7314 

Cargo Pretendido: Motorista II 

Recurso: Solicita a verificação do lançamento do resultado, pois a mesma 

compareceu a Prova Prática. 

Resposta do Recurso: No Edital de resultado provisório nº 064/2014, a candidata 

constou como “ausente”, sendo um equívoco de lançamento, pois a mesma 

compareceu à Prova e cumpriu integralmente todos os itens avaliação. Portanto, 

o resultado será corrigido na emissão do resultado final. 

Portanto, a avaliação da Banca foi como “apta” na Prova Prática. 

 

CARGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: Julio Cesar Klein 

Inscrição: 1413 

Cargo Pretendido: Operador de Equipamentos Rodoviários 

Foi feito o lançamento no Edital nº 064/2014, como “apto” e na ficha de 

avaliação repassada pelos avaliadores da Prova Prática realizada no dia 

09/11/2014, o candidato não compareceu à Prova.  

O resultado será retificado no Edital de resultado final como “ausente”. 

 

 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Cascavel, 13 de novembro de 2014. 
 

 

 

 

 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 

Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria 0987/2012-GRE 

 


