SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS – IBITINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS

O Gestor Executivo do SAMS de Ibitinga, 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, 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 10 (dez) primeiros candidatos classificados e os que empatarem
em nota com o 10º (décimo) candidato.
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).

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 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

recursosibitinga@aptarp.com.br , u ti l iza ndo o An e xo III – Fo rmu l ário d e R ecu rsos , s endo
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.

Ibitinga, 15 de agosto de 2018.
Edson Fernando Inácio
GESTOR EXECUTIVO DO SAMS

DOMINGO – 26 DE AGOSTO – MANHÃ – INÍCIO DAS PROVAS: 08h00
Emprego: 02 - Motorista Socorrista
Local: Almoxarifado da Prefeitura de Ibitinga
Endereço: Av. Anchieta, 130, Centro, Ibitinga-SP
Data: 26/08/2018

Horário de Apresentação: 07:30
Inscrição
533
97
540
656
586
607
36
589
511
209
123

Início das Provas: 08h00
Nome
ADAIL JOSÉ GIACOPINI
GLAIDSON BARROS JUNQUEIRA FILHO
JONADAB DE FREITAS
LEANDRO SBRAGI CRECENTE
MARCELO AUGUSTO DURAND
MOACIR FLAVIO COLEONE
RAFAEL AGUIAR
SAULO FERREIRA
VALDECIR DA SILVA
VITOR HUGO ALVES
WILLIAN RAIMUNDO

Documento
43233285-6
410691689
338037329
416529082
32498540
21170410
405913187
107445471
1718675
479886714
42822315

