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Recurso Administrativo nº. 504/2017 

 

Recorrente: CELIO PEREIRA DA CRUZ 

        RG Nº. 17.977.602 

                   Inscrição Nº. 556060 

 

Relativo à aplicação da Prova Prática para o cargo de MOTORISTA. 

A Comissão Fiscalizadora, nomeada por meio da Portaria nº 2178 de 18 de janeiro 2017, neste ato representada 

pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2017, vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso 

Administrativo identificado em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que o recorrente não 

atendeu os dispostos no Edital de Abertura das Inscrições e no Edital de Convocação para Prova Prática para o Cargo 
de Motorista. 

O candidato recorrente não apresentou Carteira Nacional de Habilitação com prazo de validade adequado no 

momento da realização da Prova Prática, por esta razão não foi admitido ao local de prova, de acordo com o item 

6.1.2 alínea “g” do Edital de Abertura das Inscrições, reiterado pelo item 1.2 do Edital de Convocação para Prova 

Prática para o Cargo de Motorista. 

Item 6.1.2 alínea “g” do Edital de Abertura das Inscrições: 

“g) Somente será admitido ao local da prova o candidato que estiver munido de documento de Carteira Nacional 

de Habilitação CNH categorias ‘D’ e ‘E’, dentro do prazo de validade, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato), 

quando houver a exigência na CNH.O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à 

prova prática se portar a carteira de habilitação original na classe exigida, com validade na data da realização das 

mesmas, de conformidade com C.T.B. -Código de Trânsito Brasileiro, nenhum condutor poderá dirigir na via pública 

sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido” 

Item 1.2 do Edital de Convocação para Prova Prática para o Cargo de Motorista: 

“1.2. Os candidatos deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência do início da prova, assim como deverão 

observar o disposto no item 6.1.2. “f” e “g” do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES nº 01/2017.” 

 

Prefeitura do Município de Motuca, 12 de abril de 2017. 
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