CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA - SP
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

Edital de Convocação para Provas Práticas
A Câmara Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que ficam
convocados os candidatos habilitados de acordo com o item 7 do Edital de Abertura, conforme relação abaixo, para a
prestação das provas práticas, conforme locais, datas e horários descritos abaixo:
1- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS
1.1- Não serão admitidos no local de prova os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para a prova
prática.
1.2-O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que estão habilitados e relacionados na listagem
abaixo, e que apresentarem o cartão de inscrição, acompanhado de documento hábil de identidade, previsto pelo edital
de abertura no item 7.6 e subitens.
1.3-Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua
eliminação, seja qual for o motivo alegado.
1.4-Os candidatos deverão comparecer com roupas apropriadas para realização de tarefas pertinentes ao cargo a que
concorre.
1.5-Nas provas práticas que envolvem direção veicular, os candidatos deverão apresentar a Carteira Nacional de
Habilitação na categoria correspondente à exigência do cargo, conforme item 7.6.1 do edital de abertura. O candidato
que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, ou apresentá-la com a validade expirada a mais de trinta dias,
estará automaticamente eliminado.
1.6-Pede-se aos candidatos para chegarem com 30 (trinta) minutos de antecedência.
1.7- A posição de corte prevista no item 7.1 do Edital de Abertura é de 50,00 (cinquenta) pontos na Prova Objetiva,
sendo os convocados para a prova prática, os 10 (dez) primeiros candidatos classificados e os que empatarem em nota
com o 10º (décimo) candidato.
1.8-Após o término da Prova Prática o candidato deve deixar o local de prova, não importando a razão alegada.

2-

Emprego

Nota de
Corte

Modalidade de Prova

Critérios de Avaliação

Motorista

67,50

Avaliação Veicular

Prova de Direção Veicular no moldes previstos pelo Art. 19
da RESOLUÇÃO 168, de 14 de Dezembro de 2004
(CONTRAN).

DOS RECURSOS

2.1Conforme o item 10.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação
deste edital;
2.2Eventuais
recursos
de
revisão
de
nota
deverão
ser
encaminhados
rec u r s os m oc oc a @ ap t a r p.c om .br , ut i l i za n d o o A n ex o I V – F orm ul ár io d e
des c o ns id er ad o o r ec u r s o q ue a pr es en ta r ar gum en t aç ã o n o c or p o do e - m ai l;
2.3-

via
e-mail
para
R ec ur s o, s en d o

Havendo algum recurso deferido haverá uma nova publicação com as alterações necessárias.

Mococa, 29 de abril de 2016.

Luiz Braz Mariano
Presidente

DOMINGO 22 DE MAIO DE 2016 - MANHÃ
Horário de Apresentação: 07:30 - Início das Provas: 08:00
Cargo: 1 - Motorista
Local: Quadras da Cidadania
Endereço: Av. Monsenhor Demósthenes Paraná Brasil Pontes - em frente ao Palco
Referência: Em frente à ETEC - "Eletrô"
Data e Hora: 22/05/2016 - Horário de Apresentação: 07:30 - Início das Provas: 08:00
Inscrição
Nome
00799
ARTUR MARCOS MUNIZ ALMEIDA
00445
HELIO HENRIQUE CAMILLO
00599
HÉRCULES AUGUSTO SILVA
00686
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
00573
LUCAS DE CASTRO
00185
MARCIO GRANADO
00050
MARCOS FELÍCIO JÚNIOR
00260
OSIAS BOAVENTURA MARQUES
00811
TIAGO HENRIQUE PINHEIRO DE QUEIROZ LOTT
00168
VITOR DA SILVA LEITE

Documento
20090730x
129975059
579844985
148277184
m3691614
18778311
491911798
17807684
460570602
27969795

PO
70,00
72,50
70,00
77,50
67,50
72,50
72,50
67,50
67,50
67,50

