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MUNICÍPIO DE AREIAS 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

EDITAL Nº 01/2019 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PRÁTICA 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAS faz saber, a convocação dos candidatos abaixo, para a PROVA 
PRÁTICA do cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS que será realizada:  

 

DATA: 01/12/2019 (DOMINGO) ÀS 08:00 horas. 
LOCAL: Rua Prefeito Benedicto de Oliveira Ramos s/n°, Centro, Areias/SP 

(Almoxarifado) 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

INSCRIÇÃO NOME PONTOS CLASS. 

1486571 Carlos Jose Ramos 60,00 1 

1485916 Antonio Carlos de Freitas 54,00 2 

1605557 Tiago Soares De Camargo 52,00 3 

 
 
 

INSTRUÇÕES DO TESTE PRÁTICO  
 
1. Somente serão convocados para o teste prático os candidatos habilitados e classificados até o 10° 

colocado na prova objetiva. Todos os candidatos com igualdade de pontos do 10° colocado, também 
serão convocados. 

2. Para a realização da prova prática somente será admitido o candidato que estiver munido da 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH, e DOCUMENTO ORIGINAL que bem o identifique como: 
Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97) para os demais cargos. 

3. O candidato que não apresentar a CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH para a comissão 
avaliadora, não realizará em hipótese alguma a prova prática, sendo assim eliminado do concurso.  

4. Não haverá segunda chamada ou repetição da prova prática, importando a ausência ou retardamento 
do candidato na sua exclusão do Concurso Público.  

5. A prova prática do cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS 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) Operacionalizar a(s) máquina(s) com segurança; 
c) Realizar as operações da(s) máquina(s) de acordo com as instruções do avaliador; 

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

7. O candidato inapto no teste prático será automaticamente inabilitado no Concurso Público. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA, em complemento ao Edital de Abertura do Concurso 
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Público nº 01/2019 que será publicado no site www.mouramelo.com.br e mural da PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE AREIAS. 
 
 

Areias, 21 de Novembro de 2019. 
 
 

Paulo Henrique de Souza Coutinho 
PREFEITO MUNICIPAL DE AREIAS 

 

http://www.mouramelo.com.br/

