
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO À CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – AMT do Município de Ji-Paraná/RO, no uso de 

suas atribuições, torna pública a Retificação da convocação para a realização da prova prática do Concurso Público 

– Edital nº 01 de 25 de setembro de 2020, para o cargo de Motorista, mediante as normas contidas neste edital. 

1. O item 3.3 passa a vigorar nos seguintes termos: 

 

3.3 Para os candidatos ao cargo de Motorista, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 

examinador, a prova prática constará de condução de veículos automotivos, compatíveis com as categorias 

exigidas (A e D), em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor 

candidato, segundo as atribuições sintéticas do cargo os critérios de avaliação serão cobrados conforme a 

Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do candidato serão descontadas 

na proporção de sua natureza, em conformidade com o art. 19 e incisos da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN, 

sendo as faltas: grave (12 pontos), média (8 pontos) e leve (4 pontos). No caso de ocorrência de falta eliminatória, 

será atribuída ao candidato nota 0 (zero). 

 

 

2. Ficam incluídos ao edital os subitens 4.3, 4.3.1 e 4.3.2. 

4.3 Tendo em vista a situação de pandemia e a vedação de compartilhamento de itens de uso pessoal, todos os 

candidatos convocados deverão portar o próprio capacete para realização da tarefa referente à condução de 

veículo de categoria A.  

4.3.1 Não será permitido o empréstimo de capacete entre candidatos.  

4.3.2 O candidato que comparecer ao local de provas sem portar o capacete, será impedido de realizar a tarefa 

referente à condução de veículo de categoria A, sendo eliminado do certame.  

 

Ji-Paraná/RO, 03 de fevereiro de 2021.  
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