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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CARGOS DE ESCOLARIDADE NÍVEL FUNDAMENTAL  
E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS 

 
A Prefeitura do Município de Caldas/MG, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público especialmente 
nomeada pela Portaria nº 36 de 05 de maio de 2021, usando das atribuições legais: 
 
I. DIVULGA AS RESPOSTAS DOS RECURSOS INTERPOSTOS em face a aplicação das Provas Objetivas, 

Divulgação dos Gabaritos e Resultado Preliminar divulgados em 06/09/2021 das provas realizadas em 
05/09/2021, cujo prazo para protocolo foi do dia 06/09/2021 ao dia 10/09/2021; e ainda o Resultado do 
Parecer, a saber: 

 

Obs. A resposta na íntegra está disponível ao Candidato, através do site da Directa Carreiras, no “Painel do Candidato”, link “Meus 
Recursos”. 
 

Cód e Cargo Nome Tipo Questão Status 

1.02 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VANDERLI LOPES PEREIRA 
Contra a Aplicação das Provas e 

Divulgação dos Gabaritos 
20 INDEFERIDO 

1.03 - MECÂNICO FLAVIO DANIEL LIMA DINIZ Contra o Resultado Preliminar - INDEFERIDO 

1.07 - SERVIÇAL DA EDUCAÇÃO 
LETICIA SILVA DE SOUZA 

MORAES 
Contra a Aplicação das Provas e 

Divulgação dos Gabaritos 
24 INDEFERIDO 

 
 

II.  COMUNICA QUE TORNA-SE OFICIAL O RESULTADO PRELIMINAR DIVULGADO E DIVULGA A 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS, apenas para os cargos com exigência de ensino 

fundamental: 1.01 – Auxiliar de Serviços Gerais; 1.02 – Auxiliar de Manutenção; 1.03 – Mecânico; 1.04 – Motorista; 1.05 – Operador 
de Máquinas; 1.06 – Operário e 1.07 – Serviçal da Educação. 

 
 A listagem se encontra em ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, separada por cargo e está disponível para consulta 

através da Internet no endereço www.directacarreiras.com.br.  

 
III.  CONVOCA PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS, os candidatos abaixo relacionados, obedecendo à data, horário e 

local, a seguir: 
 

PROVAS PRÁTICAS – DATA: 18/09/2021 

HORÁRIO: 11h00 
Cargo Local e Horário Imprescindível portar: 

1.05 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

até o 9º classificado 

Local: Rua São Vicente de Paula, 
nº 334 – Garagem Municipal 

 

Carteira de habilitação categoria “D” (com 
anotação que exerce atividade remunerada) 

PROVAS PRÁTICAS – DATA: 18/09/2021  

HORÁRIO: 13H15 
   

1.04 - MOTORISTA 

até o 15º classificado 

Local: Rua São Vicente de Paula, 
nº 334 – Garagem Municipal 

Carteira de habilitação categoria “D” (com anotação 
que exerce atividade remunerada) 

 
 CONDIÇÃO DE OBRIGATORIEDADE:  
 Em razão da pandemia do COVID-19 serão tomadas as medidas necessárias para a segurança dos candidatos e de toda a equipe 

de apoio no (s) dia(s) de aplicação das provas, de acordo com as instruções constantes nos protocolos de segurança sanitária 
Federal, Estadual e Municipal, quanto ao distanciamento mínimo entre os candidatos, higienização dos locais de aplicação das 
provas e aferição de temperatura dos candidatos e àqueles que apresentarem febre (temperatura acima de 37,8º) será impedido de 
realizar a prova e adentrar-se / permanecer ao local de prova). Será obrigatório o uso de máscaras por parte dos candidatos durante 
todo o tempo que permanecer no local de aplicação das provas. O Candidato que não estiver usando máscara de proteção não 
poderá entrar nos locais de aplicação das provas e será desclassificado do certame. Será disponibilizado ainda, álcool em gel 70% 
para uso obrigatório dos candidatos e do pessoal em serviço no dia da prova. 

 
IV. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS: 
 
Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 15 minutos de antecedência, munidos 
obrigatoriamente do documento de identidade original físico impresso (com foto) e roupas e sapatos apropriados para a execução das 
provas; 

http://www.directacarreiras.com.br/
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Fica desde já estabelecido que: antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará uma avaliação dos conhecimentos e do 
domínio prático operacional do candidato, relativamente ao veículo, máquina / equipamento que irá realizar a prova. Caso o candidato 
demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será impedido de 
realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado do certame. 
 
O candidato que não apresentar os documentos e exigências descritas neste Edital será impedido de realizar a Prova e ainda será 
considerado inapto e excluído do certame. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à disposição por 
afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.directacarreiras.com.br e www.caldas.mg.gov.br  e no 
Jornal “Diário Online AMM”, bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito 
interesse público. 
 
Caldas/MG, 14 de setembro de 2021.      

A COMISSÃO 

http://www.directacarreiras.com.br/

