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EDITAL Nº 022/2022. 

 

 

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DAS INSCRIÇÕES  

DIVULGA O LOCAL DA PROVA TEÓRICA E PRÁTICA DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO 

DE MOTORISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS . 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, torna pública a homologação final das inscrições, divulga o local da 

prova teórica e prática do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 02 (duas) vagas e 

cadastro reserva para o cargo de Motorista mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

 

CONSIDERANDO os itens 2.2 e 2.4 do Edital nº 020/2022 Processo Seletivo Simplificado para o 

cargo  de Motorista; 

 

1. HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES:  

 

  CANDIDATOS  

Cleber Gilmar Flores 

Cristiano Silveira Becker 

Diego Silveira Dutra da Silva 

Ediomar Ribeiro Fruck 

Gildo Soares Gonçalves 

Juliano de Souza Soares  

Luci Adalberto Dorneles Biedrzycki 

Marcos Vinicius Beiersdorf Borges 

Norton Dallmann Nolasco 

Rodrigo Muhlemberg Medronha 

Sergio Omar Menezes 

 

1.1 O Cronograma de Execução do Processo Seletivo Simplificado poderá ser alterado a qualquer 

momento, havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou 

algo a reivindicar em razão de alguma alteração, sendo dada publicidade caso venha a ocorrer. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTE A PROVA TEÓRICA: 

 

2.1 A prova teórica será realizada no Prédio antigo da Prefeitura Municipal de Cristal, localizado na Rua Sete 

de Setembro, nº 177 – bairro centro, ao lado da entrada da Biblioteca Pública Municipal, na data de 12 

de maio de 2022, quinta-feira, no turno manhã. 

2.2 Horário para realização da prova terá início às 8h e término previsto para às 11h. 

2.3 A realização da prova teórica atenderá a seguinte regulamentação: 

 

➢ O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 0:15 (quinze 

minutos), do horário de início das provas, munido de: 

I- documento de identidade, aceitos documentos digitais apresentados em aparelhos 

eletrônicos e/ou celulares. 
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II- caneta tipo esferográfica com tinta azul ou preta. 

 

➢ Será automaticamente eliminado da Seleção Pública o candidato que: 

I- Manter em seu poder aparelho eletrônico ligado e/ou em modo silencioso, mesmo que este 

esteja acondicionado em bolsa fechada, durante o período de realização da prova teórica. 

II - Recusar-se a manter-se em silêncio, após a entrada no local de prova. 

III - Desacatar a equipe coordenadora, bem como os fiscais de prova. 

IV– Consumir alimentos durante o período da prova. 

➢ Não será permitido garrafas térmicas, sendo permitido somente garrafas transparentes e sem 

rótulo. 

➢ Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas nas 

dependências do local onde for aplicada a prova. 

➢ Não será permitida a saída do prédio até 0:45 (quarenta e cinco minutos), após o início da prova. 

➢ Ao final da prova, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último 

candidato termine sua prova, devendo todos assinar a ata de prova, atestando a idoneidade de 

sua fiscalização, devendo todos retirarem-se da sala ao mesmo tempo. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTE A PROVA PRÁTICA: 

 

3.1 Os candidatos deverão estar no Prédio antigo da Prefeitura Municipal de Cristal, localizado na Rua Sete 

de Setembro, nº 177 – bairro centro, ao lado da entrada da Biblioteca Pública Municipal, na data de 

12 de maio de 2022, quinta-feira, no turno tarde, munidos de Carteira de Habilitação na categoria 

correspondente ao solicitado no Edital. 

3.2 Horário para realização da prova terá início às 13h e término previsto para às 17h. 

 

3.3 Será desclassificado o candidado que não comparecer no local para a realização da prova prática com 

a Carteira de Habilitação.    

 

3.4 Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim de extravio 

ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação. 

 

3.5 Será permitido acesso ao local da prova somente para os candidatos que forem efetuar a prova, ficando 

expressamente proibido o ingresso de familiares, pessoas estranhas. 

 

3.6 A prova será realizada uma única vez, para cada candidato, não sendo concedidas novas tentativas. 

 

3.7 Não será permitido escolher outro tipo de veículo para a realização da prova prática. 

 

3.8 No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do veículo, a 

prova será retomada a partir do momento em que foi interrompida. 

 

3.9 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 Processo Seletivo Simplificado. 

 

3.10 A sistemática seguirá em operações de deslocamento, técnicas/habilidades no trânsito e segurança. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

4.1Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos após a data do cronograma. 
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4.2 O candidato aprovado será convocado imediatamente para preenchimento da vaga prevista neste 

Edital. 

 

4.3 O resultado do processo seletivo e todos os comunicados relativos a esta seleção estarão disponíveis 

no mural e site www.cristal.rs.gov.br da Prefeitura Municipal de Cristal. 

 

4.4 As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas pelas Comissões nomeadas através das 

Portarias nº 17.548/2022 e 17.568/2022 juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos. 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Cristal, 

Cristal, 11 de maio de 2022. 

 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registre-se e publique-se  

 

 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário da SMARH 

  

http://www.cristal.rs.gov.br/

