
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
EDITAL N. 013/2018 - PROGEP 

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 
 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS  
 
 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria convoca os 

candidatos abaixo relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de 

Operador de Máquinas Agrícolas, e de acordo com o quantitativo definido nos subitens 9.2 e 9.3 

do Edital n. 063/2017-PROGEP, para a realização da Prova Prática (Etapa II)  do referido 

Concurso. 

 

Primeira turma de candidatos  

- Data: 15/03/2018  

- Horário máximo para chegada no local da prova: 07 horas (após este horário não será 

permitido o ingresso de candidatos). 

- Local: Hall do Prédio 61H, da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM - 

AGITTEC (ao lado da Hípica), com acesso pela entrada principal do Centro Eventos da UFSM, 

Campus Sede da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS. 

- Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação que deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

Inscrição Nome Candidato Cota 

6353 ALEJANDRO CARVALHO SANCHES Ampla concorrência 

4117 ANDRE BATALIN Ampla concorrência 

3184 ANGÉLICA MAÍSA DE OLIVEIRA RAMOS Ampla concorrência 

716 CELSO ARNALDO MILBRADT Ampla concorrência 

7460 CLANILTON SILVA SALVADOR Ampla concorrência 

4719 CRISTHIAN DA SILVA FERREIRA Ampla concorrência 

4399 ÉDER LUÍS ROCHA ORTIZ Ampla concorrência 

 

 

 



Segunda turma de candidatos  

- Data: 15/03/2018 

- Horário máximo para chegada no local da prova: 13 horas (após este horário não será 

permitido o ingresso de candidatos). 

- Local: Hall do Prédio 61H, da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM - 

AGITTEC (ao lado da Hípica), com acesso pela entrada principal do Centro Eventos da UFSM, 

Campus Sede da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS. 

- Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação que deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

Inscrição Nome Candidato Cota 

3876 IGOR MELLO LORENSI Ampla concorrência 

5528 JAIRO JUAREZ KLÜSENER Ampla concorrência 

1629 JESUS DORIZETE DA ROSA GARCIA Ampla concorrência 

4158 MATEUS PIOVESAN Ampla concorrência 

2099 RAFAEL MACHADO ROSSATO Ampla concorrência 

7074 RAFAEL PESSOTTO Ampla concorrência 

5828 RODRIGO DA ROSA BECKER Ampla concorrência 

6382 SAULO CAMARA FARIA Vagas reservadas a negros 
(pretos e pardos) 

 

 

Informações gerais  

A prova prática será realizada em 2(duas) etapas em sequência, devendo os candidatos 

participarem de ambas: 

- 1ª Etapa (Procedimento Operacional 1): Partida e operação de um trator agrícola com 

acoplamento de implemento; 

- 2ª Etapa (Procedimento Operacional 2): Regulagem e calibração de um implemento 

agrícola.  

 

- Os candidatos convocados que não comparecerem para a realização da prova prática na data, 

local e horários estipulados neste Edital, ou que não portarem documento de identificação, serão 

eliminados do concurso.   

- O candidato deverá apresentar-se com calçado fechado e adequado para operação de 

máquinas, calça comprida e camiseta de algodão. 

- A UFSM fornecerá os EPI’s necessários para a execução dos procedimentos. 



- Para ser autorizado a operar o trator agrícola (Etapa 1), o candidato deverá apresentar, 

obrigatoriamente, a sua carteira nacional de habilitação nas categorias C, D ou E, que deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.  

- Os candidatos convocados para a primeira turma deverão permanecer no local da prova até o 

horário previsto para ingresso dos candidatos da segunda turma. 

- A prova prática terá o valor de 100 (cem) pontos e a pontuação mínima para habilitação será de 

50 (cinquenta) pontos. 

- A prova prática poderá ser gravada, para efeitos de registro e avaliação. 

- O detalhamento da prova prática está disposto no Anexo I desta convocação. 

- A nota final do candidato no Concurso será obtida através da média aritmética simples das notas 

da prova objetiva e da prova prática. 

 

 

Santa Maria, 08 de março de 2018. 

 

 

 

                                                                                Adm. Marcia Helena do Nascimento Lorentz 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

 

A prova prática do cargo de Operador de Máquinas Agrícolas será realizada em 2 (duas) 

etapas, a serem executadas uma após a outra, sendo que os candidatos deverão participar das 

duas. Cada candidato disporá do tempo máximo de 30 minutos para a execução da sua prova 

prática, composta pelos dois procedimentos operacionais.  

O candidato terá disponível para a realização da prova prática os seguintes equipamentos: 

- Máquinas ( dentre as máquinas disponíveis, a banca examinadora do Concurso indicará 

aquela(s) que deverá(ão) ser utilizada(s)): Tratores agrícolas: John Deere, modelo 5603 e Massey 

Ferguson, modelo MF275, Valmet 65id. 

- Implementos (dentre os implementos disponíveis, a banca examinadora do Concurso indicará 

aquele(s) que deverá(ão) ser utilizado(s)): grade niveladora marca Tatu com 28 discos; 

pulverizador hidráulico, marca Jacto ou Momtana; escarificador 5 hastes da marca Köhler; 

reboque Triton quatro toneladas dois eixos; grade niveladora Piccin 32x20” arrasto. 

 

1ª Etapa (Procedimento Operacional 1): Consistirá n a partida e operação de um trator 

agrícola com acoplamento de implemento 
 

Pontuação da 1ª etapa  

Critérios de avaliação Nota Máxima: 60 pontos 

Utilização adequada de EPI 10 pontos 

Colocar o trator em ordem de marcha 15 pontos 

Operação do trator 20 pontos 

Acoplamento e ajustes do implemento 15 pontos 

 

 

2ª Etapa (Procedimento Operacional 2): Consistirá n a regulagem e calibração de um 

implemento agrícola 
 

Pontuação da 2ª etapa  

Critérios de avaliação Nota Máxima: 40 pontos 

Utilização adequada de EPI 10 pontos 

Colocar o trator em ordem de marcha 10 pontos 

Regulagem e calibração 20 pontos 

 

 


