Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Tambaú
Declarada Utilidade Pública pelo decreto nº55.012 de 17.11.64
Rua Cel Manoel de Souza Meirelles, 40, Centro. Tambaú – SP
Email: stacasa_administrativo@tambau.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO 04/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú, por intermédio da Comissão Interventora constituída
através do Decreto nº 2.772, de 13 de março de 2017, 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 7.5 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-Pede-se aos candidatos para chegarem com 30 (trinta) minutos de antecedência.
1.6- A nota para a classificação 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 15 (quinze) primeiros candidatos classificados e os que
empatarem em nota com o 20º (vigésimo) candidato.
Emprego

Nota de
Corte

Modalidade de Prova

Critérios de Avaliação

Motorista

50,00

Avaliação Veicular

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

Confira na Listagem abaixo o Local e Horário de apresentação e prova de cada candidato.
1.7-Após o término da Prova Prática o candidato deve deixar o local de prova, não importando a razão alegada.
2-

DOS RECURSOS

2.1Conforme o item 11.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação
deste edital;
2.2-

Eventuais

recursos

de

revisão

de

nota

deverão

ser

encaminhados

via

e-mail

para

recursostambau@aptarp.com.br , u ti l iza ndo o An e xo IV – F orm ul ár io de Recu rso s , send o
d escons id er ado o recu rso q ue ap rese n tar a rgu men taçã o no c orp o do e -m ai l ;
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.
Tambaú, 25 de abril de 2018.

Comissão Interventora

Data e Hora: Domingo, 29 de abril de 2018 - Manhã
Abertura dos Portões: 07:30 - Fechamento: 08:30
Local: Estacionamento da Santa Casa de Tambaú
Endereço: R. Cel. Manoel S Meireles, 40 - Centro, Tambaú - SP, 13710-000
CARGO
01 - Motorista de Ambulância
Todos os Candidatos Convocados na Relação Abaixo

Emprego: 01 - Motorista de Ambulância
Local: Estacionamento da Santa Casa de Tambaú
Endereço: R. Cel. Manoel S Meireles, 40 - Centro, Tambaú - SP, 13710-000
Data: 29/04/2018 - Horário de Apresentação: 07:30 - Início das Provas: 08:30
Inscrição
Nome
244
CLAUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR
143
DIEGO CAIQUE DE PAULA
127
EDILSON ALVES DE SOUZA
220
EMERSON RODRIGO MESQUITA
3
JAIR APARECIDO DA COSTA
165
LUIS ROBERTO RODRIGUES
160
LUPERCIO PIZOLI JUNIOR
167
RENATO THOME
106
RUDINEI DA SILVA

Documento
462569718
352606319
50613453-2
40122949x
33470585
350183727
331441524
320865265
479534044

