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RESULTADO FINAL DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA E RESULTADO DOS RECURSOS

     A Prefeitura Municipal de Nilópolis/RJ e o Instituto de Avaliação Nacional - IAN, no uso de suas respectivas 
atribuições, visando a atender os princípios norteadores da administração pública, TORNAM PÚBLICO O RESULTADO 
FINAL DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA CATEGORIA “D” E O RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O 
RESULTADO PRELIMINAR.  

Nilópolis/RJ, 10 de outubro de 2022. 

_______________________________________ 
Romeu Lima Filho  

Secretário Municipal de Administração 
_______________________________________ 

Ronilton S. Loiola  
Presidente do IAN 
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NOTA EXPLICATIVA SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO IAN NA REALIZAÇÃO PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA 

 

          O local utilizado para a aplicação da PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA CATEGORIA “D” era grande o suficiente e com condições para a realização da 
primeira parte da prova. A prova era para profissionais já habilitados, o que se presume experiência profissional na condução de veículos mais pesados e 
para transporte de pessoas. 
          Antes de iniciar cada etapa da prova, o Avaliador do Instituto IAN explicava cada etapa e como seria o procedimento de pontuação, e ao final dessa 
explanação era perguntado ao candidato se havia compreendido ou se teria alguma dúvida. Só após a confirmação do candidato sobre o conhecimento do 
que deveria fazer e como seria pontuado, o candidato recebia a autorização para movimentar o veículo. 
          Todos os 3 (três) veículos eram do mesmo modelo, mesma mecânica e mesma motorização. Os veículos foram verificados dias antes da prova prática, 
não apresentando nenhum problema mecânico. Dessa forma, qualquer um dos três veículos poderia ser utilizado para a realização das duas etapas da prova 
prática. 
          O local de aplicação da prova, além de adequado para a prova de baliza, na qual o tempo deveria ser de 10 (dez) minutos), o espaço para 
estacionamento tinha a medida do veículo (8,9 metros) acrescido de mais 40 (quarenta) %, o que perfez 12,6 metros (doze metros e sessenta centímetros), 
que foram verificados antes do início desta etapa da prova por 2 (dois) candidatos, que utilizando de trena de 50 metros, acompanharam as medições, 
atestando que todas estavam dentro do que determina o Código de Trânsito. 
          Para o balizamento, foram utilizados cavaletes de ferro com 1,20 metro (um metro e vinte centímetros) de altura, que foram posicionados nos limites 
do espaço medido para estacionar o veículo, sendo colocados na parte externa, de modo que o candidato pudesse ter total visão desses marcadores. 
          O tempo para a realização de cada etapa da prova foi de 10 (dez) minutos, que só começavam a contar quando o candidato colocava o veículo alinhado 
com o local onde deveria estacionar. 
          Os Avaliadores do Instituto IAN tinham atribuição de retirar pontos do valor pré-estabelecido para cada etapa, que era de 50 (cinquenta) pontos. A 
prova tinha um total de 100 (cem) pontos possíveis divido em duas partes de 50 (cinquenta) pontos. 
          Para fiscalizar os procedimentos do Avaliador do Instituto IAN, em cada veículo tínhamos um motorista da Prefeitura que, além de fiscalizar o 
Avaliador, deveria, em caso de eliminação por imperícia do candidato, assumir o banco do motorista e conduzir o veículo até o local inicial da prova. 
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      Na segunda etapa, o candidato deveria conduzir o veículo em situação de trânsito, onde em determinado momento deveria fazer uma parada numa 
rua em aclive, simulando uma parada para descida ou subida de passageiro. Nessa segunda etapa, o tempo era de 10 (dez) minutos, sendo paralisado o 
cronômetro quando havia alguma situação que interrompia o fluxo, como, por exemplo, sinal com luz vermelha.  

Nilópolis/RJ, 10 de outubro de 2022. 
_______________________________________ 

Romeu Lima Filho  
Secretário Municipal de Administração 

_______________________________________ 
Ronilton S. Loiola  
Presidente do IAN 



Nº INSC CANDIDATO SITUAÇÃO
135208 BRUNO SILVA BRITO APROVADO
90555 CRISTIANO COSTA DE LIMA APROVADO
142401 HORÁCIO SOARES DE OLIVEIRA APROVADO
87242 LUIZ AUGUSTO DA SILVA JACINTHO APROVADO
161132 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAULO VIEIRA APROVADO
136739 RUI MOTA SALDANHA APROVADO
81523 WELERSON FELIX DE CASTRO APROVADO

Nº INSC CANDIDATO SITUAÇÃO
167964 ANTONIO MARCOS SOUZA DE LIMA APROVADO
103845 JUVENIL PATROCINIO APROVADO
105412 RODRIGO SILVA DE MOURA APROVADO
122706 THIAGO BONFIM RODRIGUES APROVADO
132060 TIAGO DO NASCIMENTO APROVADO
128074 WALLACE SILVA APROVADO

MOTORISTA ‐ SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

MOTORISTA ‐ SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

RESULTADO FINAL DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA CATEGORIA "D"



5254 148175 ANDRÉ GUSTAVO ALVES RODRIGUES
MOTORISTA ‐ SECRETARIA 
MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Indeferido O argumento do candidato não procede

5272 95420 DENILSON LEAL
MOTORISTA ‐ SECRETARIA 
MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Indeferido O argumento do candidato não procede

5257 132351 EMERSOM FERREIRA DE OLIVEIRA
MOTORISTA ‐ SECRETARIA 
MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Indeferido O argumento do candidato não procede

5242 158676 YURI SALLES MOREIRA GOMES
MOTORISTA ‐ SECRETARIA 
MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Indeferido O argumento do candidato não procede

5231 82542 HOMERO NUNES DA VEIGA
MOTORISTA ‐ SECRETARIA 

MUNICIPAL SAÚDE
Indeferido O argumento do candidato não procede

5295 146588 VANDRÉ VIEIRA DO NASCIMENTO AMORIM
MOTORISTA ‐ SECRETARIA 

MUNICIPAL SAÚDE
Indeferido O argumento do candidato não procede

Status Resposta

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR ‐ Edital : 01/2022 ‐ PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

Código do 
recurso

Nº INSC CANDIDATO Vaga
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