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COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 

CONCURSO PÚBLICO 01/2014 

EDITAL Nº 08/2014 

  

  

 

 A Prefeitura Municipal de Itajobi, CONVOCA os 

candidatos aprovados na prova escrita do Concurso Público N. 

01/2014, para o cargo de AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO IX – 

OPERADOR DE MAQUINA, para a realização das provas práticas, 

as quais serão realizadas às 10:00 horas, do próximo dia 17 

de AGOSTO do corrente ano, Almoxarifado da Prefeitura 

Municipal de Itajobi, localizado Rua Custódio Ribeiro (em 

frente à Escola Ruth Dalva).   

 

 CANDIDATOS APROVADOS – CONVOCADOS: 

 

ADEMIR APARECIDO PEREZ 

EZEQUIEL DE FREITAS 

JOÃO CARLOS GONÇALVES 

JULIANO JOSE MENDES DA SILVA 

LEANDRO BENEDITO DE LIMA 

MARCOS AUGUSTO JERONYMO 

MARIO OTSUKA 

MAURICIO RAVAZZI 

ORLEI ROGERIO GALANTE 

 

 

As provas práticas ora referidas serão avaliadas na 

escala de 0 a 100 pontos, observados os seguintes critérios: 

 

a) aferir a experiência, adequação de atitudes, 

postura e habilidades na direção e operação da máquina, de 

acordo com itinerário e solicitações a serem determinadas no 

momento da prova (instruções específicas); 

  b) a duração do percurso/manobras será de 

aproximadamente 0:15 horas (quinze minutos), com a máquina 

disponibilizada no momento da prova, sendo facultada a 

escolha por uma delas em caso de haver tal possibilidade, 

observado o interesse da administração, conforme as 

exigências do presente Edital e instruções específicas. 
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  No momento da prova prática o candidato deverá 

estar munido da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na 

categoria exigida, observadas as disposições do Edital do 

certame, fazendo uso de óculos quando o exigir a CNH. 

 

  A habilitação mínima para operar a máquina deverá 

ser comprovada na realização da prova prática, sendo que a 

falsidade da informação ou a impossibilidade de apresentação 

do documento hábil na oportunidade excluirá automaticamente o 

candidato do certame. 

 

Não será permitida a realização de prova prática 

para candidatos que não tenham habilitação ou que estejam com 

a habilitação vencida. Não serão aceitos protocolos. 

 

Os candidatos que forem submetidos às duas fases de 

provas, terão somadas e divididas por dois, as notas obtidas 

para obtenção da nota média de classificação. 

 

O não comparecimento a prova prática implicará na 

exclusão do certame, não havendo segunda chamada para a 

prova. 

 

 

Publique-se. Afixe-se. 

 

Prefeitura Municipal de Itajobi, 29 de julho de 

2014. 

 

 

 

GILBERTO ROZA 
PREFEITO MUNICIPAL 


