PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS

A Prefeitura Municipal de Nova Europa, 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
1.1Não serão admitidos no local de prova os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para a
prova prática;
1.2O 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 6.5;
1.3Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua
eliminação, seja qual for o motivo alegado;
1.4Os candidatos deverão comparecer com roupas apropriadas para realização de tarefas pertinentes ao cargo a
que concorre;
1.5Nas provas práticas que envolvem direção veicular, os candidatos deverão apresentar a Carteira Nacional de
Habilitação na categoria correspondente à exigência do cargo, conforme item 2.1 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.

2- DOS RECURSOS
2.1Conforme o item 9.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 02 (dois) dias úteis a partir da publicação
deste edital;
2.2Eventuais
recursos
de
revisão
de
nota
deverão
ser
encaminhados
via
e-mail
para
r ecursos nova eur opa@a p tar p .com.br , u til izan do o Ane xo IV – F or mu lár io de Recu rso , s end o
d es con s ide ra do o rec ur so que a pr ese nta r a rg u men ta çã o no co rp o d o e -ma il;
2.3-

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

3- DOS CANDIDATOS NÃO HABILITADOS
3.1O candidato, cujo nome não constar neste edital de convocação, deverá dentro do prazo estabelecido no item
2.1 anterior, protocolar seu recurso, elaborado conforme o item 2.2 do presente edital.
4- DAS NOTAS DE CORTE E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇAÕ
4.1- Nos termos dos itens 5.1, 7 e 8 do Edital de Abertura as notas de corte, modalidades de provas práticas e critérios
de avaliação são os seguintes:
Cargo

Nota de Corte

Modalidade de
Prova

Critérios de Avalição

Operação de Máquinas Pesadas

50,00

Operação de
Máquinas

Avaliação do manuseio da máquina.

Nova Europa, 2 de setembro de 2015.

OSVALDO APARECIDO RODRIGUES
PREFEITO DO MUNICÍPIO

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – DOMINGO 13 DE SETEMBRO DE 2015 – 9h
Data e Hora:
Domingo, 13 de setembro de 2015 - Manhã - Abertura dos Portões: 08:30 - Fechamento: 09:00
Local:
Pátio da Garagem Municipal
Endereço:
Rua 12 de outubro, 117 - Centro - Nova Europa - SP
Referência:
Próximo à Praça da Matriz
Prova Prática:
03 - Operador de Máquinas Pesadas
Todos os Candidatos Habilitados

CANDIDATOS HABILITADOS - EMPREGO: 03 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Inscrição
00097
00265
00215
00243
00047
00046
00078
00157
00126

Nome
DENILSON AP RODRIGUES
EDSON CORREIA DOS SANTOS
FERNANDO EDUARDO ANTONIO
JOSE PEDRO ZERBINATTI
JUCINEIDE NASCIMENTO FRAGA
OTAVIO MIRANDA PRADO
SEBASTIÃO GABRIEL FREIRE
TIAGO THOMAZINI REIS
WILLIAM THIAGO PERES POMIM

Documento
45318831X
237020348
484264424
9809678
503527312
14904914
487719268
40040185-x
412567428

