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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013 

A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, Estado de São Paulo, nos termos da 
legislação em vigor e do Edital do Concurso Público 01/2013 torna pública a CONVOCAÇÃO  dos 
candidatos habilitados no referido Concurso no cargo de MOTORISTA para a realização da 
PROVA PRÁTICA . 

As provas serão aplicadas conforme instruções abaixo: 

Data: 14 de julho de 2013 . 

Local: Rua Pedro Kachan s/nº (próximo ao Paço Municipal)  

Horário: 8 horas e 30 minutos  

Relação Nominal dos candidatos convocados para a realização da prova prática: 

 
Nome do Candidato Inscrição  Documento  
CARLOS EDUARDO GULLUZIAN 050142 17694710 
JAIR GARCIA 050396 89656738 
MARCOS ANTONIO DE LIMA 050276 5647311 
NORBERTO DA SILVA FLORIANO 050335 11801435 
ROGERIO BUENO PENTEADO 050365 197027052 
WÍDMAR SIMONI 050066 116193025 

Atenção às instruções abaixo: 

1. A avaliação das provas práticas tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e Agilidade 
através do desenvolvimento de tarefas propostas, compatíveis com as atribuições do cargo, 
apontadas no Anexo I do Edital de Abertura, obedecidos os seguintes critérios mínimos: 

a) obediência ao que dispõe o Código de Trânsito; 

b) condução correta e segura do veículo na categoria exigida; 

c) utilização correta e pertinente dos equipamentos do veículo. 

d) Obediência às normas gerais de segurança. 

2. Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das 
tarefas. 

3. Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário 
estabelecido – 8 horas e 30 minutos - e estiver munido da Carteira Nacional de 
Habilitação letra D ou superior . 

4. Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o 
horário e local pré-estabelecido no Edital de Convocação. 

5. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter 
desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de 
alarme e os modos de vibração e silencioso.  

6. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos 
sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, 
calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, poderá resultar em exclusão do candidato 
do Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será 
distribuído pelo IBAM. 
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7. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, 
a utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do Concurso. 

8. Não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação das provas. 

 

 
 

Lindóia, 28 de junho de 2013. 
 

 
            Luiz Carlos Scarpioni Zambolim 
         Prefeito Municipal 


