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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTI CA 
CONCURSO PÚBLICO N° 02/2013 

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Itu, através da Comissão Especial de Concursos Públicos e, 
nos termos do Edital de Abertura do Concurso Público 02/2013 torna pública a CONVOCAÇÃO  dos candidatos 
habilitados para o cargo de MOTORISTA para a realização da PROVA PRÁTICA . 

As provas serão aplicadas conforme instruções a seguir. 

Data: 28 de julho de 2013 . 

Local: Ginásio Municipal de Esportes “Primo Schinca riol” 

            Rua Heróis da FAB, nº 384 – Vila Leis –  Itu/SP 

Horário de apresentação: 9 horas 

Relação nominal dos candidatos convocados 
Nome do Candidato Inscr. Documento 
ALEXANDRE BOVOLON 061368 26159257 
DARIO ROBERTO PEREIRA JUNIOR 060888 427400752 
GERALDO SALVIANO FERREIRA 060336 13981761 
JOSÉ LUIZ FERNANDES 060383 95040754 
MAXIMIANO JOSÉ LOPES 060799 3330559 

Orientações: 

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

Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido – 9 HORAS -  
e estiver munido da Carteira Nacional de Habilitação categoria “C”  

Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o horário e local pré-
estabelecido neste Edital de Convocação. 

Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

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.  

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. 

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos 
ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

 
 

Itu, 20 de julho de 2013. 
 

Milena Boff Bellon – Presidente da Comissão 


