PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO PMLP 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP - CONCURSO PÚBLICO PMLP Nº 01/2018

A Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, torna público a data, horários e locais para realização das Provas Práticas e CONVOCA os
candidatos abaixo descritos, de acordo com as seguintes orientações:

1. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DAS PROVAS PRÁTICAS

Data: 27 de Janeiro de 2019 às 09h00.
Local: Ginásio de Esporte Anísio Garpelli
Endereço: Rua Guilherme Marconi, 30 – Centro – Laranjal Paulista/SP – CEP. 18.500-000.

2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

MOTORISTA
INSCRIÇÃO
0011190
0005660
0018280
0017870
0010130
0014890
0006670
0013030
0018330
0013480

CANDIDATO
CHRISTIANE APARECIDA ANTUNES
DANIEL RIBEIRO AMARAL
DENILSON ROBERTO AMANCIO DO AMARAL
DIEGO DE MENDONÇA
DJALMA DE ALMEIDA PONCE
ED MARCOS DA PALMA
ED MARCOS DA PALMA JUNIOR
FABIO TAVARES DE OLIVEIRA YAMAMOTO
FERNANDO RODRIGUES
LUAN BACAULI PONTES DE OLIVEIRA

MOTORISTA DE SERVIÇOS ESPECIAIS
INSCRIÇÃO
0004890
0010340
0001960
0004020
0004620
0005040
0009380

CANDIDATO
AMADEUS LUDWIG ZANETINI
ANTONIO CARLOS LEARDINI
CARLOS RENATO PALANDRI ARRUDA
FÁBIO DA PORCIÚNCULA ARAÚJO
HELCY DA SILVA RIBEIRO
MURILO DE OLIVEIRA LAGOA
RODOLFO PEDROSO DE SOUZA
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0011030
0005760
0011260
0001460

ROMUALDO SANTOS FRANCISCO
SERGIO DE CAMPOS
THIAGO MUNARO MIRANDA
VICENTE NETO TORTOZA NETO

OPERADOR DE MÁQUINA
INSCRIÇÃO

CANDIDATO

0010640
0006700
0018650
0001450
0012180

ANDRÉ EDUARDO MACHADO
ANDREY PRINCIPE IDELFONSO NARVAEZ
GIVALDO DA SILVA
MAURÍCIO GONÇALVES NICOLAI
RAFAEL HENRIQUE VAZ

3. DA CONVOCAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES
3.1.

A aplicação das Provas Práticas será realizada na data de 27/01/2019, no Município de Laranjal
Paulista/SP, para os candidatos acima descritos, relativos aos empregos de Motorista, Motorista
de Serviços Especiais e Operador de Máquina.

3.2.

O candidato poderá visualizar seu local e horário da Prova Prática e imprimir seu Cartão de
Convocação através do endereço eletrônico www.metrocapital.com.br, acessando a “Área do
Candidato”, no link “Mais Informações”.

3.3.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Prática com
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o início desta, portando documento
de identidade oficial com foto, Comprovante de Inscrição e/ou Cartão de Convocação. Os
candidatos deverão portar, ainda:
a)

Se candidato ao emprego de Motorista ou Operador de Máquina: Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) - Categoria D.

b)

Se candidato ao emprego de Motorista de Serviços Especiais: Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) Categoria D + Cópia simples do certificado/diploma ou documento que
ateste a Habilitação em Curso Especializado para Condução de Veículos de Emergência.

3.3.1. O candidato que não apresentar a CNH original válida ou apresentar o referido
documento com data de validade vencida será impedido de realizar a prova, sendo,
consequentemente, eliminado do Concurso Público. O candidato deverá ainda utilizar
óculos (ou lentes de contato), quando houver essa exigência na respectiva CNH, sob pena
de eliminação.
3.3.2. Não serão aceitas cópias da CNH, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar
em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Não
serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos, diferente do acima
estabelecido, resultando na eliminação do candidato do concurso.
3.4.

Ao candidato só será permitido a realização da Prova Prática na respectiva data, local e horário
constantes nesta publicação.
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3.5.

Para a realização da Prova Prática o candidato deverá observar, atentamente, as informações
constantes do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso, não podendo ser alegada qualquer
espécie de desconhecimento.

3.6.

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização dos testes o documento
oficial de identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias,
juntamente com outro documento de identificação com foto original.

3.7.

Não haverá adaptação da Prova Prática às condições do candidato, não havendo tratamento
diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como
alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais,
indisposições, cãibras, contusões ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a
capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar a referida
Prova Prática de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela METROCAPITAL, o qual
será realizado de forma aleatória.

3.8.

A aplicação da Prova Prática será realizada individualmente, através de chamada aleatória, sendo
que o candidato deverá proceder a execução das tarefas no exato momento em que for chamado.
Caso o candidato não esteja presente no momento deste chamamento, será automaticamente
eliminado do Concurso Público, não sendo permitido a realização da Prova Prática em outro
momento.

3.9.

Não haverá segunda chamada ou repetição da Prova Prática seja qual for o motivo alegado.

3.10.

Em razão de condições climáticas, a critério da Banca Examinadora, a Prova Prática poderá ser
suspensa ou interrompida, acarretando aos candidatos que ainda não realizaram a Prova, o
adiamento para nova data estipulada e divulgada.

3.11.

As Provas Práticas, a critério da METROCAPITAL, poderão ser filmadas e/ou gravadas.

3.12.

O resultado das Provas Práticas está previsto para ser divulgado no dia 28/01/2018.

4. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS
4.1.

4.2.

As Provas Práticas serão avaliadas conforme prevê o Edital de Abertura de Inscrições deste
Concurso Público e serão disponibilizados os seguintes veículos:
a)

Para o emprego de Motorista: veículo de passeio de câmbio manual de qualquer marca e
modelo.

b)

Para o emprego de Motorista de Serviços Especiais: veículo tipo Ambulância da
marca/modelo: Mercedes-Benz Sprinter ou similar.

c)

Para o emprego de Operador de Máquina: veículos Motoniveladora Patrol New Holland
RG140B e Retroescavadeira JCB 3C ou similares.

A prova prática para o emprego de Motorista e Motorista de Serviços Especiais consistirá de
verificação da prática de direção, em percurso determinado para a realização da prova, podendo
ser realizada em área urbana aberta a outros veículos, utilizando-se ainda das funcionalidades e
atribuições atinentes ao emprego. A prova prática para o emprego de Operador de Máquina
consistirá na operação das máquinas mencionadas no item 4.1. “c”, inclusive e especialmente
quanto a execução de tarefas inerentes as mesmas, através de suas funcionalidades.
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4.3.

Não será permitido ao candidato dirigir veículo, utilizando calçado que não se firme nos pés ou que
comprometa a utilização dos pedais, conforme artigo 252, inciso IV do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB);

4.4.

O candidato assume responsabilidade civil, criminal e administrativa perante os atos realizados.

4.5.

Dúvidas poderão ser esclarecidas através Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da
METROCAPITAL por meio do “Fale Conosco” (e-mail) no endereço eletrônico
www.metrocapital.com.br ou pelo telefone (019) 3834-2333, de segunda a sexta-feira, úteis, das
09 às 17 horas (horário de Brasília).

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Laranjal Paulista, 16 de Janeiro de 2019.

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito
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