PREFEITURA MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS / BAHIA
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 01 / 2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2013

O Presidente da Comissão Especial, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo Presidente da Câmara
Municipal, em obediência ao Edital n.º 01/2013 e suas demais alterações, e em face da divulgação do resultado parcial
das provas objetivas, resolve convocar os candidatos classificados ao cargo de MOTORISTA CATEGORIA “C” a
comparecerem no dia 25 de agosto de 2013 (domingo), no Colégio Municipal Monsenhor Galvão, Av. ACM 550, Centro,
neste Município, com 10 minutos de antecedência, de acordo com o horário da prova estabelecido na tabela, conforme
especificações abaixo:

CODIGO
53891
43

MOTORISTA CLASSE C
EDMUNDO BISPO DA CONCEIÇÃO FILHO
LUCAS CERQUEIRA DA SILVA

IDENTIDADE
0736665722
1487653190

NASCIMENTO
23/03/1973
02/07/1990

HORARIO
10h00min
10h00min

1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA.
1.1. Os candidatos deverão comparecer com 10 minutos de antecedência do seu horário estabelecido na tabela, ao
local da prova para apresentação da documentação necessária para a realização da mesma. A não apresentação até o
horário estabelecido implicará na sua eliminação.
1.2 – Os candidatos deverão apresentar-se com trajes apropriados para a realização das provas, e deverão apresentar
Carteira Nacional de Habilitação, conforme exigência do cargo previsto no Edital.
1.3 - A prova prática terá caráter eliminatório, sendo que, para esta prova, não será atribuída nota, considerando-se o
candidato apto (aprovado) ou inapto (reprovado).
1.4 - O exame será composto de duas etapas: 1) Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis; 2) Conduzir o
veículo em via pública, urbana ou rural.
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente Edital que será afixado no lugar de publicação dos atos oficiais da
Prefeitura Municipal de Cícero Dantas e no site www.seprod.com.br.
Cícero Dantas, 20 de agosto de 2013.
Presidente da Comissão

