PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS

A Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que ficam
convocados todos os candidatos inscritos, nos empregos abaixo relacionados, para a prestação das Provas Objetivas E
Provas Práticas no dia 13 (treze) de dezembro de 2015
1-

DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

1.1Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, caracterizando assim a ausência, ou o atraso, do
candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado;
1.2Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para
os exames;
1.3No dia designado para as provas os portões serão abertos 30 (trinta) MINUTOS antes do horário e fecharão
impreterivelmente no horário estabelecido, não sendo admitido o ingresso de nenhum candidato após esse horário;
1.4O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem o comprovante de
inscrição devidamente pago, acompanhado de documento de identidade com foto, de acordo com o item 6.5 do Edital de
Abertura (ex.: RG ou Carteira Nacional de Habilitação);
1.5Durante a execução das provas não será permitida consulta de nenhuma espécie à legislação, livro, revista ou
folheto, bem como o uso de máquina calculadora, telefone celular, bip, mp3, palmtop, outros equipamentos similares, ou
qualquer tipo de aparelho eletrônico, como também não será admitida comunicação entre os candidatos;
1.6O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de prova é de 60 (sessenta) minutos após o seu início e o
tempo máximo de duração será de 02 (duas) horas;
1.7O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de caneta esferográfica azul ou
preta, lápis preto n.º 2 e borracha;
1.8-

Sob nenhuma alegação será feito prova fora dos locais preestabelecidos;

1.9Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas Listas de Presença, mas que
tenha em seu poder o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos no Edital de Abertura, o
mesmo poderá participar do processo seletivo, devendo para tanto procurar o Coordenador de Prova do local e
identificar-se;
1.10- Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a folha de respostas, podendo, no entanto anotar o
gabarito e levar consigo o caderno de questões.
2- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS
2.1Não serão admitidos no local de prova prática os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido
para a prova prática ou não tiverem comparecido à Prova Objetiva;
2.2O 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;
2.3Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua
eliminação, seja qual for o motivo alegado;
2.4Os candidatos deverão comparecer com roupas apropriadas para realização de tarefas pertinentes ao cargo a
que concorre;
2.5Nas provas práticas que envolvem operação de máquinas pesadas, 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;
2.6-

Pede-se aos candidatos para chegarem com 30 (trinta) minutos de antecedência.

3- DOS RECURSOS
3.1Conforme o item 9.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 02 (dois) dias úteis a partir da publicação
deste edital;
3.2Eventuais
recursos
de
revisão
de
nota
deverão
ser
encaminhados
via
e-mail
para
r ecursos n ova 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;
3.3-

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

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, 30 de novembro de 2015.

OSVALDO APARECIDO RODRIGUES
PREFEITO DO MUNICÍPIO

9:00 - PROVA OBJETIVA
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS

DOMINGO 13 DE SETEMBRO DE 2015
Data e Hora:
Domingo, 13 de dezembro de 2015 - Manhã - Abertura dos Portões: 08:30 - Fechamento: 09:00
Local:
EMEF Prefeito Francisco Metidieri – Rua 12 de outubro, 76 - Centro - Nova Europa - SP - Próximo à Praça da
Matriz

11:30 - PROVA PRÁTICA
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS

DOMINGO 13 DE SETEMBRO DE 2015
Data e Hora:
Domingo, 13 de dezembro de 2015 - Manhã - Abertura dos Portões: 11:30
Local:
Pátio da Garagem Municipal - Rua 12 de outubro, 117 - Centro - Nova Europa - SP - Próximo à Praça da Matriz

CANDIDATOS INSCRITOS - EMPREGO: 01 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Inscrição
12
11
15
18
16
7
6
17
9
8
10
14
13

Nome
ALEXANDRE NOVELI
DENILSON AP RODRIGUES
EDOSON GEA FERRAZ
EDSON CORREIA DOS SANTOS
FERNANDO EDUARDO ANTONIO
JOSE ALFREDO BARBOSA BATISTA
JOSE FRANCISCO FERREIRA
JOSÉ PEDRO ZERBINATTI
JUCINEIDE NASCIMENTO FRAGA
OTAVIO MIRANDA PRADO
SEBASTIÃO GABRIEL FREIRE
TIAGO THOMAZINI REIS
WILLIAM THIAGO PERES POMIM

Documento
265272099
45318831X
15723156
237020348
484264424
21498087
15725161
9809678
503527312
14904914
487719268
40040185-x
412567428

