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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 

 
 CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 

 
O Prefeito do Município de Quatá/ SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna pública a 
CONVOCAÇÃO para a realização da PROVA PRÁTICA do Concurso Público – Edital nº 01/2019: 

 
A prova prática será realizada no dia 12 de dezembro de 2019, no local e horários abaixo discriminados. 
 

CARGO LOCAL DE PROVA 

Operador de Máquinas 
Almoxarifado Municipal  

Acesso da Rodovia SP-284, S/N   
Quatá/SP 

 

Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido nesta convocação, munido de documento oficial de identidade original. 

O candidato que não apresentar o documento oficial de identidade original ficará impedido de realizar a prova prática e será 

excluído do Concurso Público. 

O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado (INAPTO) na Prova Prática será eliminado do Concurso 
Público. 
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 
É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constam no respectivo edital. 
É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da Prova Prática, sob pena de eliminação do 
concurso. 
Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadores e demais aparelhos eletrônicos que possam 
reproduzir ou transmitir o conteúdo da prova prática, sob pena de eliminação do concurso. 
 
Além do documento oficial de identidade original, os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas também deverão apresentar 
no momento da realização da prova prática a CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, na categoria exigida na tabela de 
Cargos constante no Capítulo 1 do Edital de Abertura, em validade e de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de 
Trânsito), bem como deverão apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH.  
Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma qualquer tipo de protocolo da habilitação. 
O candidato que não apresentar o documento oficial de identidade original ficará impedido de realizar a prova prática e será 
excluído do Concurso Público, assim como o candidato ao cargo de Operador de Máquinas que não apresentar a CNH de acordo 
com o previsto acima e não estiver trajado de acordo o estabelecido neste edital. 
 
O candidato condutor do veículo será o responsável pelos eventuais danos ao veículo e aos terceiros, conforme a Legislação de 
Trânsito vigente, sendo obrigatória a assinatura do candidato no termo de responsabilidade e uso, antes da realização da prova, 
sob pena de eliminação deste certame.  
 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS - ORDEM ALFABÉTICA 

 

NOME DO CANDIDATO RG INSC DATA DA PROVA 
HORÁRIO DA 

PROVA 

ADSON AVELINO DA SILVA 1343223 11066 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
09h00 

ALEX CARLOS APOLINARIO 451887839 10882 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
09h00 

ANDERSON DE JESUS STIVANELLI 326941344 12234 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
09h00 

GERALDO DOS REIS BATISTA DA SILVA 267980334 11012 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
09h00 

JOSE APARECIDO BATISTA DA SILVA 22064406 11885 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
10h00 

JOSÉ CARLOS TAVARES DE LIMA 473446200 11550 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
10h00 

MARCELO DOS SANTOS 451650864 12272 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
10h00 

MRACOS GASPAR DASILVA 321407878 11875 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
10h00 

RAFAEL APARECIDO DINIZ 345133225 11609 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
11h00 

REINALDO NEPOMUCENO 41812713X 11744 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
11h00 

SERGIO ALVES RIBEIRO 345133390 11850 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
11h00 

TIAGO RODRIGO DOS SANTOS 462176241 12393 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
11h00 

WILSON CIPRIANO DA SILVA 21537164 12665 
12/12/2019 

(quinta-feira) 
11h00 

 
Quatá, 6 de dezembro de 2019. 
 



 MUNICÍPIO DE QUATÁ/SP  
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUATÁ/ SP 
Marcelo de Souza Pécchio - Prefeito 

 
  

 




