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Edital 002/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
Art. 1º A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO, com fundamento nos itens 5.2, 5.3 e 9.4, do Edital
002/2017, TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA dos candidatos

abaixo

relacionados, conforme Anexo IV do referido Edital.

Art. 2º As provas práticas serão realizadas no dia 22 de outubro de 2017, às 9h na Rua Amaral Gurgel, 846
(Garagem Municipal) – Jambeiro-SP

Art. 3º Para os candidatos ao emprego de ELETRICISTA, de acordo com as determinações do examinador,
a prova prática constará de realização de tarefas rotineiras atribuídas ao profissional eletricista, entre elas a
instalação de um quadro central de energia, instalação de aparelhos elétricos, instalação de um circuito de
iluminação simples com proteção.

Art. 4º Para os candidatos ao emprego de MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS, de acordo com as
determinações do examinador, a prova prática constará de realização de tarefas mecânicas em máquinas
pesadas, tais como: montar e desmontar motores, caixas de marchas, diferenciais, suspensões, comandos
e sistemas hidráulicos afins; torque de retroescavadeiras; serviços gerais de freios, tais como troca de
lonas e reparos; serviços gerais de embreagens; operar aparelhos de solda elétrica e de oxigênio, inclusive
manuseio do bico de corte, entre outras atividades correlatas ao emprego.

Art. 5º Para os candidatos ao emprego de MOTORISTA, de acordo com as determinações do examinador,
a prova prática constará de condução do veículo, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de
forma profissional a postura do condutor candidato, entre outras atividades correlatas ao emprego.
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Art. 6º Para os candidatos ao emprego de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, de acordo com as
determinações do examinador, a prova prática constará da operação de equipamentos, de acordo com
a opção escolhida, leve ou pesado, para execução de tarefas de abertura, alargamento e pavimentação de
estradas,

efetuando

terraplanagem,

retirando

lama

e/ou

carregando

caminhões

seguindo

orientações do examinador e de acordo com as características técnicas do equipamento, entre outras
atividades correlatas ao emprego.

Art. 7º Os candidatos convocados para a prova prática deverão comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, munido de documento oficial de
identidade, no seu original.

Art. 8º Os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas Pesadas e Motorista deverão apresentar a
CNH, de acordo com as especificações para o cargo contidas no Edital 002/2017.

Art. 9º Os candidatos no dia da realização da Prova Prática terão acesso aos critérios de avaliação das
provas prática. Após a ciência dos critérios a serem avaliados na Prova Prática, os candidato assinarão o
respectivo gabarito de avaliação, não cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo.

ELETRICISTA
NOME
EDMIR SILVA FILHO
LUCIANO PRADO DA SILVA
CARLOS ALBERTO SILVA FERNANDES

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
NOME
FERNANDO ALVES CAPUCHO
ALEX GOMES LEAL
RAFAEL DOS REIS JUNIOR

INSCRIÇÃO
30199
62118
76553

INSCRIÇÃO
28983
41828
24863
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MOTORISTA
NOME
CLEBER PORFIRIO DOS SANTOS
ROBERTO CAVALHEIRO
ANTONIO GUIDO SENNES DE ALMEIDA JUNIOR

INSCRIÇÃO
62131
14619
9502

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
NOME

INSCRIÇÃO
72839
7224

MARCIO FELIPE LUIZ GOMES
ELIEL PAULINO DA SILVA

Jambeiro, 20 de outubro de 2017

CARLOS ALBERTODE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE JAMBEIRO

