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CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 
 
A Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis, através da Comissão Especial de Concurso Público, nos 
termos da legislação vigente, torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos habilitados nas provas 
objetivas para o emprego de MOTORISTA para a REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA. 
 

A data, os horários e o local de apresentação constam do Anexo Único deste Edital. 

Atenção, de acordo com o Edital: 

Para a realização da Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, serão convocados apenas os 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva, na proporção descrita na tabela abaixo: 
 

Emprego Número de candidatos a serem habilitados 

Motorista 
Estar entre os 07 candidatos com melhor nota, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim e ter 
obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 

 
 

Esclarecimentos quanto à nota de corte: 
Motorista: 7º candidato com melhor nota = 19,00 (portanto, foram convocados os candidatos que obtiveram 
nota igual ou superior a 19,00 pontos mais os empatados nessa nota. 

Os candidatos que não estiverem na margem acima estarão eliminados do Concurso Público. 

A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e Agilidade através do desenvolvimento de 
tarefas propostas, compatíveis com as atribuições do emprego, apontadas no Anexo I do Edital de Abertura, 
obedecidos os seguintes critérios mínimos: 

O candidato será avaliado em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas 
do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

Motorista 

Em função da pontuação negativa decorrente de faltas cometidas durante todas as etapas do 
exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

I. – uma falta gravíssima: 20 (vinte) pontos negativos;  
II. - uma falta grave: 10 (dez) pontos negativos; 
III. – uma falta média: 6 (seis) pontos negativos; 
IV. – uma falta leve: 02 (dois) pontos negativos. 

As faltas da prova prática são aquelas baseadas no artigo 19 da Resolução nº 168/2004 do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das tarefas, 
devendo evitar o uso de bermudas, chinelos, camisetas regatas e vestimentas inadequadas, que possam 
acarretar impossibilidade da realização da prova. 

A prova será realizada em Micro-ônibus. 

A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos. 
          Será considerado habilitado o candidato que obtiver no mínimo 10 pontos, sendo os demais excluídos do    

concurso público independente da nota obtida na prova escrita objetiva.  
Para evitar aglomerações, orienta-se que os candidatos cheguem ao local da prova somente no horário pré-
estabelecido, conforme anexo único deste edital.  

Não será permitida a realização da prova prática em data, local, horário ou turma diferentes do previsto 
neste Edital de Convocação. 
Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a sua realização.  

Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido no Edital de 
Convocação e estiver munido da seguinte documentação: 
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a) Carteira Nacional de Habilitação letra D ou E. 

O candidato ao ingressar no local de realização da prova deverá, obrigatoriamente, manter desligado 
qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de 
vibração e silencioso.  
Não será permitido ao candidato ou terceiros filmar ou fotografar as provas. 
Não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação das provas. 
 

*RECOMENDA - SE AO CANDIDATO QUE ANTES DA PROVA PRÁTICA, LEIA NA ÍNTEGRA O 
CAPÍTULO 6 – DAS PROVAS PRÁTICAS E SEU JULGAMENTO, CONSTANTE NO EDITAL DE 
ABERTURA DO CONCURSO. 

 
Joanópolis, 21 de junho de 2022. 

 
ADAUTO BATISTA DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 
 

 

 

ANEXO ÚNICO – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 

 

Emprego: MOTORISTA 

Data: 26 de junho de 2022. 

Local: GARAGEM DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS 

Endereço: Rua João Antônio Ribeiro, 185 – Centro – Joanópolis/SP  

Horário: Verificar o esquema de convocação abaixo (Chegar com 30 minutos com antecedência). 
 

Inscrição Candidato Horário 

5227 ALLAN MOTA PINHEIRO 08 horas 

5250 CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA 08 horas 

5138 EDGARD EVANGELISTA SOARES DE OLIVEIRA  08 horas 

5278 GABRIEL DE ANDRADE 08 horas 

5152 JEFFERSON ALEXANDRE OLIVEIRA TROTTA 08 horas 

1157 LEANDRO APARECIDO EMIDIO DA SILVA 08 horas 

1174 LUIS HENRIQUE SANCHEZ DE MIRANDA 08 horas 

5148 RAFAEL APARECIDO ALVES DE ALMEIDA 08 horas 

1012 WILLIANS OLIVEIRA PINTO 08 horas 
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NORMAS E ROTINAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO 
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
O presente Anexo contém as normas e as rotinas que deverão ser observadas e seguidas à risca 
por todas as pessoas envolvidas na realização do Concurso Público, incluindo aplicadores das 
provas, fiscais, equipe da limpeza, candidatos, acompanhantes das lactantes, bem como, a 
equipe de apoio presente durante a realização do Concurso Público, com o objetivo de se evitar a 
disseminação e proliferação do Coronavírus (COVID-19). O candidato deve ler sobre os 
protocolos de segurança previstos para o Concurso Público e, além disso, sugere-se que o 
candidato evite retirar a máscara, o fazendo somente quando estritamente necessário. 
 
O protocolo de segurança do Concurso Público, em conformidade com o Decreto Estadual nº 
66.575, de 17 de março de 2022 estabelece que: 
 
 a. É recomendado aos candidatos que levem garrafa de água potável para consumo 
próprio, uma vez que não será permitido a utilização de bebedouros e/ou de quaisquer outros 
dispositivos de uso coletivo. 
 b. O candidato deverá portar sua própria caneta, lápis e borracha, sendo vedado o 
empréstimo destes itens. A assinatura da lista de presença também será feita com a própria 
caneta de cada candidato. 
 c. Todas as pessoas envolvidas na realização deste Concurso Público, serão submetidas à 
medição de temperatura corporal, sendo certo que, todas aquelas que estiverem com temperatura 
corporal igual e/ou superior a 37,8° C (trinta e sete virgula oito graus célsius), conforme protocolo 
de testagem do Governo do Estado de São Paulo, serão proibidas de permanecer no local, bem 
como, realizar as proas evitando-se, 
assim, eventuais prejuízos à coletividade; 
 d. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes, antes de ingressarem nos locais 
onde serão realizadas as provas, deverão passar álcool em gel nas mãos, cujo fornecimento e 
aplicação será feita pela equipe de apoio do Concurso Público, no ato de ingresso no recinto das 
provas; 
 e. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão respeitar o espaçamento 
mínimo adotado pelos órgãos de saúde, durante o tempo em que permanecerem nas 
dependências e instalações dos prédios onde serão realizadas as provas do Concurso Público, 
evitando-se, assim, a aglomeração de pessoas. A distância entre uma pessoa e outra também 
deverá ser respeitada pelos candidatos quando da abertura dos portões e na saída.  
 f. RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA conforme orientações do Comitê de 
Contingência da COVID 19 do Governo do Estado de São Paulo, o descarte das mesmas será de 
responsabilidade do candidato, devendo, para tanto descartá-las em local seguro. 
 
  


