
REGULAMENTO 
DESAFIO DE OPERADORES – PESA 2022

A PESA tem o prazer de anunciar o Desafio de Operadores PESA (Global Operator 
Challenge). Mais um projeto alinhado com os preceitos e esforços da CATERPILLAR. 

O Desafio de Operadores PESA 2022 e seu objetivo: A PESA - Paraná Equipamentos S/A, abre este 
desafio para valorizar os importantes profissionais do setor de operação de máquinas pesadas.
 
O Desafio de Operadores PESA 2022 tem o objetivo de gerar a oportunidade para que, profissionais 
especializados neste segmento demonstrem suas habilidades e conhecimentos técnicos em diversas 
situações e cenários de atividade, para então ser descoberto o melhor operador da região e mostrar 
ele para o mundo! 

Todo profissional operador de máquinas pesadas que estiver de acordo com o item 2 desse 
Regulamento poderá participar. Basta fazer o seu cadastro no site: www.desafiopesa.
com.br. 

O operador fará parte de um seleto grupo de profissionais reconhecidos pelo mercado nacional, 
além de receber prêmios e reconhecimentos especiais que estão sendo preparados pela PESA e 
Caterpillar. 

Concurso realizado conforme autorização SECAP/ME Nº 03.018212/2022. 

A participação neste concurso não implica em qualquer ônus, de qualquer natureza para os 
participantes inscritos bem como para os participantes premiados ao final do concurso.

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA
REESCREVER AS REGRAS?

OBJETIVO DO EVENTO 



2

REGULAMENTO
DESAFIO DE OPERADORES - PESA 2022

FILIAL PERÍODO DE INSCRIÇÃO HORÁRIO SITE

CURITIBA De 25/03/2022 
a 04/04/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

BIGUAÇU De 05/04/2022 
a 04/05/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

LONDRINA De 05/05/2022 
a 06/06/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

CASCAVEL De 07/06/2022 
a 11/07/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

CHAPECÓ De 12/07/2022 
a 08/08/202 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

NOVA SANTA RITA De 09/08/2022 
a 20/09/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

Considera-se participante do Concurso todo aquele que realizar sua inscrição dentro do 
prazo e em conformidade com as normas estabelecidas neste regulamento. 

Poderá participar do concurso qualquer profissional operador de máquinas pesadas, maior de 
21 (vinte e um) anos, independentemente da marca que opere e/ou do fornecedor de suas máquinas. 

Os participantes devem possuir licença profissional para operar esse maquinário, que 
deverá estar em vigor. Os participantes devem estar legalmente autorizados a viajar para Piracicaba/
SP e para os Estados Unidos da América para as fases subsequentes do concurso se realizarem, bem 
como devem possuir e manter a regularidade de toda a documentação necessária para tanto. As 
inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no site www.desafiopesa.com.br, uma única vez. 

Ao se submeterem às provas práticas, os candidatos participantes deverão apresentar sua 
identificação, mediante documento original com foto, bem como sua licença profissional, 
que deverá estar em vigor.

Não poderão participar quaisquer funcionários da Mandatária (Caterpillar Brasil Ltda.) e da Paraná 
Equipamentos S.A., tampouco seus parentes até o segundo grau. É vedado a qualquer autoridade 
de um governo, funcionários públicos, membros de sua família e agregados de qualquer um dos 
mencionados anteriormente, participar desta promoção. É vedada a participação de qualquer pessoa 
identificada na “Lista de Cidadãos Especialmente Designadas e Pessoas Bloqueadas” mantida pela 
Secretária de Controle de Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América.

FASE 1 - INSCRIÇÃO DO OPERADOR VIA SITE

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

CRONOGRAMA E FASES DO CONCURSO
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FILIAL DATA DA PROVA HORÁRIO SITE

CURITIBA 05/04/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

BIGUAÇU 05/05/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

LONDRINA 07/06/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

CASCAVEL 12/07/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

CHAPECÓ 09/08/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

NOVA SANTA RITA 20/09/2022 até às 23:59h www.desafiopesa.com.br

 FASE 2 - PROVA ONLINE (Fase Eliminatória) 

A prova online deverá ser realizada no prazo máximo de 2 (duas) horas corridas e 
envolverá conhecimentos nas seguintes áreas: operativo, segurança e inspeção básica 
da máquina. 

A avaliação pode ser feita de qualquer computador ou smartphone à escolha do participante. A 
PESA não fornecerá equipamento para a prova online ser realizada.

A prova online será realizada via internet, através de um link que será encaminhado ao 
participante, por e-mail ou WhatsApp.

Serão aprovados para a FASE 3 (PROVA PRÁTICA), os 25 participantes que obtiverem a maior 
pontuação. Em caso de empate de inscritos na prova online, será considerado como fator de 
desempate a ordem de inscrição do participante (data e horário). É de responsabilidade do inscrito 
verificar antecipadamente a conexão com a internet para não haver problemas durante o processo.

O primeiro critério de desempate será o tempo de realização de prova, ou seja, o 
participante que realizar a prova em menor tempo. O segundo critério é a data de inscrição. 
Caso o participante não confirme sua participação na FASE 3 (PROVA PRÁTICA), através do 
comunicado enviado pelo WhatsApp, a vaga será concedida ao próximo candidato aprovado, e 
assim sucessivamente.

CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DA PROVA ONLINE

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
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FILIAL DATA DA PROVA HORÁRIO LOCAL

CURITIBA 09/04/2022 Das 08:00h às 18:00h Rodovia BR-116, 
11807 - Hauer

BIGUAÇU 14/05/2022 Das 08:00h às 18:00h Rua Sebastião Lara, 
120 – Universitários

LONDRINA 11/06/2022 Das 08:00h às 18:00h Av. Tiradentes, 2900 - 
Jardim Jockey Club

CASCAVEL 16/07/2022 Das 08:00h às 18:00h
Rodovia BR-277, KM 
590 - Jardim Maria 

Luiza

CHAPECÓ 13/08/2022 Das 08:00h às 18:00h
Acesso Plínio Arlindo 

De Ness, 2133-D, 
Belvedere

NOVA SANTA RITA 24/09/2022 Das 08:00h às 18:00h Rodovia BR-386, 
Km 436, 3960

FASE 3 - PROVAS PRÁTICAS

Caso as provas sejam realizadas em outro local, diferente dos endereços das filiais acima 
divulgados, conforme a conveniência e planejamento da PESA, os participantes serão avisados 
antecipadamente.

Até 04 dias após a conclusão da prova online, será divulgado o resultado dos participantes 
aprovados para a FASE 3 (PROVA PRÁTICA). 

Esta divulgação será publicada no site www.desafiopesa.com.br e enviada para todos os 
inscritos por e-mail e WhatsApp. 

É de responsabilidade do candidato verificar e os acompanhar os comunicados enviados 
pela organização do evento.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS



5

REGULAMENTO
DESAFIO DE OPERADORES - PESA 2022

Os três vencedores (1º, 2º e 3º colocados) nas provas práticas das Filiais PESA, irão para Curitiba/
PR onde participarão da FASE 4 (FINAL REGIONAL SUL). Concorrerão 3 operadores de cada uma 
das seis regiões participantes, ou seja, 18 finalistas. 

Os participantes que chegarem depois do horário comercial de abertura, serão desclassificados. O 
horário de início da FASE 4 (FINAL REGIONAL SUL) é às 8:00 horas. Os competidores finalistas 
deverão executar quatro provas práticas.

Cada prova será acompanhada por 1 (um) instrutor que fará inicialmente a explicação da prova de 
seu objetivo, e posteriormente fará a avaliação do desempenho técnico doa operadores.

FILIAL DATA DA PROVA HORÁRIO LOCAL

CURITIBA 08/10/2022 Das 08:00h às 18:00h Rodovia BR-116, 
11807 - Hauer

Os participantes que chegarem depois do horário oficial de abertura, serão 
desclassificados. O horário de abertura das provas práticas será às 8:00 horas. 

Cada prova será acompanhada por 1 (um) instrutor que fará inicialmente a explicação da prova e de 
seu objetivo e posteriormente fará a avaliação do desempenho técnico dos participantes.

As máquinas utilizadas nas provas práticas serão as seguintes: 

Os 25 classificados participarão das provas práticas, de onde sairão os 1°, 2° e 3° 
colocados. Estes, competirão na FASE 4 (FINAL REGIONAL SUL), na PESA, em Curitiba.

As provas práticas foram originalmente concebidas para ocorrer ao ar livre, sem chuva. 

Caso no dia marcado esteja chovendo, as provas serão adaptadas para um ambiente coberto, podendo 
ocorrer redução no número de provas a serem executadas a até o cancelamento da prova. Havendo 
alteração de endereço da eliminatória, os participantes serão comunicados antecipadamente.

FASE 4 - FINAL REGIONAL SUL (PESA)

- Trator D6K
- Escavadeira 320
- Retroescavadeira 416
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CONEXPO DATA DA PROVA HORÁRIO LOCAL

LAS VEGAS 14 a 18/03/2023 Das 08:00h às 18:00h

CONEXPO-CON/AGG 2023 
Las Vegas Convention 

Center - LVCC , Paradise 
Road 3150 Las Vegas (US)

Mais informações sobre esta fase serão enviadas posteriormente ao participante.

Mais informações sobre esta fase serão enviadas posteriormente ao participante.

FASE 6 - FINAL MUNDIAL 

FÁBRICA CATERPILLAR DATA DA PROVA HORÁRIO LOCAL

PIRACICABA/SP 28, 29 E 30/10/2022 Das 08:00h às 18:00h
KM 157, Rod. Luiz de 

Queiroz, s/n - Unileste, 
Piracicaba - SP, 13420-900

Os 18 competidores participarão das provas práticas, de onde sairão o 2° e 3° colocados, bem 
como o 1º colocado, que representará a PESA na FASE 5 (FINAL BRASIL).

As provas práticas foram originalmente concebidas para ocorrer ao ar livre, sem chuva. Caso no dia 
marcado esteja chovendo, as provas serão adaptadas para um ambiente coberto, podendo 
ocorrer redução no número de provas a serem executadas. Havendo alteração de endereço da 
eliminatória, os participantes serão comunicados antecipadamente.

As Provas Finais envolverão testes práticos de capacidade de operação segura e 
outras habilidades reais de operação do equipamento. Caso as provas sejam realizadas 
em outro local, conforme a conveniência e planejamento da PESA, os participantes serão 
avisados antecipadamente.

FASE 5 – FINAL BRASIL 

- Trator D6K
- Escavadeira 320
- Retroescavadeira 416

As máquinas utilizadas nas provas práticas da FINAL REGIONAL SUL serão: 
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Obs.: Todos os operadores selecionados para participar do Desafio de Operadores PESA receberão 
um certificado e uma camiseta alusiva ao evento. 

O resultado do concurso será anunciado no próprio dia 29 de novembro, até duas horas após o 
término dos exames finais.

2. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO:

Os três participantes com melhor pontuação, além do reconhecimento no mercado 
nacional, receberão os seguintes prêmios especiais:

1º COLOCADO 2º COLOCADO 3º COLOCADO

Troféu Certificado Certificado

Certificado Boné personalizado Boné personalizado

Boné personalizado Squeeze Squeeze

Squeeze Miniatura CAT Miniatura CAT

Miniatura CAT

As inscrições são inteiramente gratuitas. As despesas de deslocamento e hospedagem 
dos operadores para as eliminatórias - Fase 3 - são de responsabilidade do participante. 

Os 3 (três) vencedores locais (1°, 2° e 3° lugar) de cada região, terão a sua hospedagem, locomoção 
e alimentação pagas pela PESA para participarem da fase 4 (FINAL REGIONAL SUL) em Curitiba. As 
despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do Vencedor da Final PESA, para participar 
da Final Brasil em Piracicaba/SP, serão pagas pela PESA.

As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do Vencedor da FASE 4 (FINAL REGIONAL 
SUL) na PESA, para participar da FASE 6 (FINAL BRASIL), em Piracicaba/SP, serão pagas pela PESA.

1. DAS DESPESAS:
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4. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Não poderão participar do concurso aqueles que não apresentarem os requisitos expostos no 
item “Critério de Participação” e, ainda que os apresentem, não poderão participar quaisquer 
funcionários da Mandatária (Caterpillar Brasil Ltda.) e da Paraná Equipamentos S.A., tampouco 
seus parentes até o segundo grau. É vedado a qualquer autoridade de um governo, funcionários 
públicos, membros de sua família e agregados de qualquer um dos mencionados anteriormente, 
participar desta promoção. É vedada a participação de qualquer pessoa identificada na “Lista de 
Cidadãos Especialmente Designadas e Pessoas Bloqueadas” mantida pela Secretária de Controle 
de Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América.

Para participação nas provas práticas, os candidatos participantes deverão assinar termo de Isenção 
de Responsabilidade, de caráter obrigatório. Aqueles que não o fizerem serão automaticamente 
desclassificados.

3. OUTRAS INFORMAÇÕES GERAIS:

Antes de se submeterem aos testes práticos, os candidatos participantes, deverão 
apresentar sua identificação original e licença profissional em vigor. 

Não haverá possibilidade de apresentação de recursos para as decisões tomadas pela Comissão 
Julgadora. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela Comissão Julgadora. 

A Comissão Julgadora irá divulgando as informações necessárias e pertinentes a cada fase do 
Desafio de Operadores, oportunamente, bem como as informações sobre a fase 5 (FINAL BRASIL) e 
FASE 6 (FINAL MUNDIAL). 

A participação no presente concurso caracteriza, por si, a aceitação, por parte dos participantes, de 
todos os termos e condições estabelecidos neste Regulamento. 

A PESA poderá cancelar o concurso de que trata este edital, em razão de caso fortuito ou de força 
maior e também por insuficiência de inscrições, a seu critério, sem que isso importe em qualquer 
direito indenizatório. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em 
contrário.O presente regulamento poderá ser alterado sem aviso prévio. As inscrições e os 
Termos de Cessão dos Direitos Autorais e de Imagem serão encaminhados e coletados pela 
Comissão Julgadora ao longo da FASE 3 (PROVA PRÁTICA), em cada Filial respectiva. 

Durante as provas serão coletadas assinaturas para autorização de uso de imagem, para 
aqueles que aceitarem e do termo de Isenção de Responsabilidade, sendo este último de caráter 
obrigatório para a participação nas provas práticas. Exceções que eventualmente venham a 
ocorrer serão tratados pela Comissão Julgadora. 



9

REGULAMENTO
DESAFIO DE OPERADORES - PESA 2022

Os prêmios não serão reembolsáveis e não poderão ser convertidos em dinheiro. Caso 
o participante vencedor da Página 3 de 5 viagem para Piracicaba/SP ou para Las Vegas esteja
impossibilitado, por qualquer motivo, de viajar para essas localidades e de disputar as provas
que ali serão realizadas, o participante com colocação imediatamente inferior será escolhido para
substituí-lo.

A venda dos prêmios não será promovida em nenhuma hipótese, de modo que os prêmios somente 
serão entregues àquele que preencher os requisitos necessários para fazer-lhes jus. Os prêmios 
não serão entregues a terceiros, ainda que os participantes lhes outorguem procuração para sua 
retirada, cabendo ao participante contemplado retirar os prêmios a que fizer jus pessoalmente;

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

É de responsabilidade de cada participante providenciar a documentação necessária 
para inscrição e participação no concurso, sobretudo a documentação necessária para 
participar das etapas subsequentes a serem realizadas nos Estados Unidos da América, como 
vistos, passaporte e, eventualmente, vacinação;




