PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA – SP
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS

O Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em
consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da
República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município de Monte Azul Paulista e demais Legislação Municipal
vigente, faz Saber que ficam convocados os candidatos habilitados de acordo com o item 7.1 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;

1.2O 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
7.5;
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 Emprego a que
concorre;
1.5-

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

1.6-

As notas de corte previstas no item 7.1 são as seguintes:
Emprego

Critérios de Avaliação

Nota de Corte

Vestuário, apresentação e asseio, preparativos para o trabalho,
organização e limpeza, higiene no manuseio de alimentos, atitudes de
segurança do trabalho, comportamento e postura, entendimento e
cumprimento das tarefas e qualidade da tarefa atribuída e executada.

50,00

Confeiteiro

2-

DOS RECURSOS

2.1-

Conforme o item 10.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação deste edital;

2.2-

Eventuais

recursos

de

revisão

de

nota

deverão

ser

encaminhados

via

e-mail

para

r ec ur sos mo nte azu lpa u list a@ap ta rp .c o m.b r , u t i l i z a n d o o A n e x o I V – F o r m u l á r i o d e R e c u r s o , s e n d o
desconsiderado o recurso que apresentar argumentação no corpo do e -mail;
2.3-

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

Monte Azul Paulista, 25 de maio de 2018.
Paulo Sérgio David
Prefeito Municipal

TURMA I

Data: 10/06/2018
Horário de Apresentação: 08:30 - Início das Provas: 09h00
Cargo: 01 - Confeiteiro
Local: Cozinha Piloto Paulo Bordon Costa Filho
Endereço: Avenida da Saudade s/n
Referência de localização: Próximo ao ginásio municipal de esportes.
Data: 10/06/2018 - Horário de Apresentação: 08:30 - Início das Provas: 09h00
Inscrição
58
188
106
234
104

Nome
ANA KUSMINSKI VAZ FUCHS
DORA SCALISSE DE MATOS
DOUGLAS DA SILVA JARDIM
LARISSA DE CÁSSIA DE CAMARGO DE SOUZA
MARIA LAURA CONSTANTINO LOURENCO CATANIO

Documento
124144825
365080706
462138665
495094961
490073839

TURMA II

Data: 10/06/2018
Horário de Apresentação: 09:30 - Início das Provas: 10h00
Cargo: 01 - Confeiteiro
Local: Cozinha Piloto Paulo Bordon Costa Filho
Endereço: Avenida da Saudade s/n
Referência de localização: Próximo ao ginásio municipal de esportes.
Data: 10/06/2018 - Horário de Apresentação: 09:30 - Início das Provas: 10h00
Inscrição
163
137
51
134
96

Nome
MARIANA CHIQUES PULIANI
MARIANA DA CONCEIÇÃO CORDIOLI
MATHEUS DA SILVA
MILENA LINARES VIEIRA
OLAVO BASSI

Documento
462198418
488436114
578760599
541132209
533643053

