PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA - SP
CONCURSO PÚBLICO 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DE
PROVA PRÁTICA
A Prefeita Municipal da Estância Turística 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, Lei Orgânica do Município de Ibitinga e demais Legislação Municipal
vigente, FAZ SABER que ficam convocados os candidatos habilitados de acordo com o item 7 do Edital de Abertura,
conforme relação abaixo, para a reaplicação da prova prática, 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 7.5 e subitens.
1.3Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua
eliminação, seja qual for o motiv
o alegado.
1.4Os 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.

1.6A 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

Operador de
Máquinas Leves

57,50

Operação de Máquinas

Avaliação do manuseio e operação de máquinas leves.

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.

Ibitinga, 28 de dezembro de 2018.
Cristina Maria Kalil Arantes
Prefeita Municipal

DOMINGO 13 DE JANEIRO DE 2019 - MANHÃ
Emprego: 03 - Operador de Máquina Leve
Local: Almoxarifado da Prefeitura de Ibitinga
Endereço: Av. Anchieta, 130, Centro, Ibitinga-SP
Data: 13/01/2019 - Horário de Apresentação: 07h30 - Início das Provas: 08h00
Inscrição
4250
267
1877
1930
3908

Nome
ANDERSON TABAJARA SERDAN
FABIANO BENEDITO DA SLIVA
JAILSON ROCHA SANTOS
JOSE EDUARDO TEIXEIRA
MILTON DONIZETE SOLA

Documento
34198490-5
301246610
17806741
23479429
232772319

