PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2009
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TESTE PRÁTICO
TESTE PRÁTICO

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS II

1.

Os candidatos aprovados e classificados no cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS II, cujos nomes estão
relacionados abaixo, conforme item 1 do Capítulo III do Edital do Processo Seletivo, deverão comparecer no dia
05 de SETEMBRO de 2009 (Sábado), às 14:00h, na OFICINA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, sito a
Avenida Copacabana, s/nº - Centro – Ilha Comprida/SP, portando CNH original na categoria exigida no edital
do certame.

OPERADOR DE MÁQUINAS II
INSCRICAO NOME
060183
THIAGO CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO
000071
SERGIO MARCOS BISSOLATI

RG
43508204-8
19231085

PONTOS CLASS
70
1
64
2

2.

INTRUÇÕES DO TESTE PRÁTICO:
2.1. Somente serão convocados para o teste de aptidão os candidatos habilitados e classificados na prova
objetiva.
2.2. O teste prático terá caráter habilitatório e eliminatório.
2.3. Para a realização da prova prática somente será admitido o candidato que estiver munido da Carteira
Nacional de Habilitação – CNH, devidamente dentro do prazo de validade e da categoria exigida pelo
certame.
2.4. O candidato que não apresentar a CNH original para a comissão avaliadora, não realizará em hipótese
alguma a prova prática, sendo assim eliminado do Processo.
2.5. A prova prática visa avaliar a experiência, adequação de atitudes, postura e habilidades do candidato em:
a)
Identificação geral da(s) máquina(s) e seu(s) funcionamento(s);
b)
Verificar as condições de conservação e manutenção da(s) máquina(s) sob sua responsabilidade;
c)
Operacionalizar a(s) máquina(s) com segurança
d)
Realizar as operações da(s) máquina(s) de acordo com as instruções do avaliador;

3.

A prova prática terá caráter exclusivamente habilitatório, não influindo na classificação do candidato. Considerar-se-á habilitado
o candidato que for considerado apto na prova prática.

4.
5.

O candidato inapto no teste prático será automaticamente inabilitado no Processo Seletivo.

6.

As regras estabelecidas no primeiro edital do Processo Seletivo permanecem em vigor.

7.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.

O candidato que ainda não teve seu recurso julgado pela Comissão do Processo Seletivo fará o teste prático
condicionalmente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA TESTE PRÁTICO em complemento ao Edital de Processo Seletivo nº 04/2009, que será
publicado no jornal local, no site: http://www.mouramelo.com.br e afixado na Prefeitura Municipal de Ilha Comprida.
Ilha Comprida, 28 de agosto de 2009.

Armando José Prado Barone
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
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