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INSCRIÇÃO NOME RESPOSTA SITUAÇÃO

21038 HÉLVIO MÁRIO MULLER
Troca de marchas por várias vezes erradas, não acionou o freio estacionário na parada feita para embarque e desembarque, pé esquerdo posicionado sobre
o pedal da embreagem causando desgaste desnecessário do sistema de transmissão, não fez uso das luzes indicadoras de direção para manobra de
estacionameto. Não utilizou o freio motor no declive constante no trajeto.

INDEFERIDO

13059 HEVERLY COSTA DO MONTE

Os veículos foram disponibilizados pelo Município de Porto Belo, e foram utilizados dois veículos de mesmo ano/modelo. O trajeto foi idêntico à todos os
candidatos e não diferente apenas para você, ademais, a candidata atingiu os balizadores não uma vez como menciona acima, mas simtrês vezes.Várias
trocas de marchas efetuadas de forma errada, não utilizou a sinalização indicadora de direção de forma antecipada no momento da baliza, dentre outros erros
que por imperícia nítida não lhe permitiram concluir sua prova prática, ainda mais se tratando de um veículo de transporte de escolares.

INDEFERIDO

15212 LUIZ FERNANDO JUNGKLAUS
Com relação ao seu recurso, são um conjunto de fatores e critérios analisados na avaliação prática. Dentre os fatores estão a direção econômica do veículo
por exemplo e o pé por vezes posicionado sobre o pedal da embreagem e alguns outros aspectos analisados pelo especialista na área. Por esses motivos
supra mencionados chegamos na sua nota final.

INDEFERIDO

22104 MAYCO HERIKE GOMES

Os veículos foram disponibilizados pelo Município de Porto Belo, e foram utilizados dois veículos de mesmo ano/modelo. Conforme relato da sua avaliação
prática, o candidato bateu no balizamento (situação real poderia ser um veículo ou qualquer outro objeto que causaria avarias nos veículos e/ou estruturas) no
momento de estacionar o veiculo, tentou colocar o veículo em movimento inicial em marcha errada (segunda ou terceira marcha), ao fazer a parada para
embarque e desembarque não usou o freio estacionário, efetuou várias trocas de marcha em rotação baixa e avançou sobre o meio fio. Por esses motivos
seu desempenho foi muito aquém do mínimo necessário para efetuar transporte de escolares.
Por tais fundamentos INDEFIRO seu pedido de nova avaliação a mantenho sua nota.

INDEFERIDO

15066 ROBERTO CARLOS JOÃO QUINTINO

Primeiramente houve atraso no seu teste sim, mas houve também para os demais candidatos e não vislumbro motivo plausível para cometer os erros que o
candidato cometeu. Ademais, o trânsito é algo imprevisível e estamos sujeitos a várias situações diferentes em nosso cotidiano. Segue algumas falhas do
candidato: atingiu o veículo nos balizadores (poderia ser um outro veículo por exemplo), não utilizou o freio estacionário na manobra para embarque e
desembarque, constantes trocas erradas de marcha desde o início até o término do trajeto, falhas que não podem ser toleradas por ser tratar de um veículo
destinado ao transporte de escolares.

INDEFERIDO
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