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      PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO 
 

 
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021  
 
A Prefeitura do Município de Capela do Alto, através da Comissão Especial de Concurso Público, nos 

termos da legislação vigente, torna pública a CONVOCAÇÃO  dos candidatos habilitados na prova objetiva 

para o emprego de MOTORISTA para a REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA.  
 

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

Os horários de apresentação constam do Anexo Único deste Edital.  

 
Atenção, de acordo com o Edital: 

Para serem considerados habilitados na prova objetiva, os candidatos deverão estar enquadrados na 
margem constante da Tabela abaixo: 
 

Emprego  Número de candidatos a serem habilitados  

Motorista  

Estar entre os 20 candidatos com melhor nota na lista geral, 
mais os empatados na última nota considerada para este fim 
e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 
 
Estar entre o 1 candidato com melhor nota da lista especial 
de deficiente, 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: 20º candidato melhor nota = 13,00 (portanto, foram convocados os candidatos que obtiveram 
nota igual ou superior a 13,00 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, na prova prática, em função do cumprimento e exatidão demonstrada na 
realização das tarefas propostas, estabelecidas com base no que segue: 

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: 15 (quinze) pontos negativos; 
III. – uma falta média: 10 (dez) pontos negativos; 
IV. – uma falta leve: 05 (cinco) pontos negativos. 

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

A Prova Prática valerá 30 (trinta) pontos.   
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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.  
Será considerado reprovado na prova prática o candidato que fizer menos de 10 (dez) pontos.  
Para evitar aglomerações, orienta-se que os candidatos cheguem ao local da prova somente no horário pré-
estabelecido, conforme anexo único deste edital.  
Por medida de segurança e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, o IBAM informa 
que, no dia de aplicação das provas, será fornecido a cada candidato, máscara e álcool em gel 70%, luvas, 
a fim de se evitar a propagação do coronavírus (COVID-19).  

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: 

a) Carteira Nacional de Habilitação letra “D” ou superior. 

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. 
 

 
 

Capela do Alto, 24 de janeiro de 2022. 
 
 
 

    PÉRICLES GONÇALVES  
     PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO ÚNICO - CONCURSO PÚBLICO 01/2021  

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PR ÁTICA 

 
MOTORISTA 
Data da Prova: 06 de fevereiro de 2022.  
Local: GINASIO MUNICIPAL CLAYTON DE SOUZA OLIVEIRA  
Endereço: Rua José Machado, 90 - Centro – Capela do Alto/SP 
 

Inscrição Candidato Horário 

3410 ADRIANO LEME DE OLIVEIRA 08 horas 

3096 BRAZ ANACLETO MENDES 08 horas 

3829 CARLOS ALBERTO VIEIRA DE CAMPOS 08 horas 

1011 CARLOS JOSÉ VIEIRA 08 horas 

4672 CLEITON ANTONIO DOS SANTOS 08 horas 

5085 HERICKSON PRESTES LINS 09 horas 

2257 HIAGO ANTONIO DA SILVA 09 horas 

4492 JOSE ANTONIO LEONOR 09 horas 

2188 JOSÉ APARECIDO POSO FERNANDES 09 horas 

5278 LUCAS APARECIDO MENDES DOS SANTOS 09 horas 

4826 LUIS CARLOS TROVO 10 horas 

1131 MAICK WILIAN DA CONCEIÇÃO MACHADO 10 horas 

1958 MARCELO VELOZO DE LINHARES 10 horas 

3974 MARCONES RODRIGUES CASSIANO 10 horas 

3300 PEDRO FRANCISCO NUNES 10 horas 

1717 RICARDO RODRIGUES 11 horas 

5649 RODRIGO TIAGO DA SILVA 11 horas 

1692 ROGER ROBERTO DE SOUZA 11 horas 

3749 SANDRO ATAIDE QUEIROZ PASSARINHO 11 horas 

3039 WELBY LEVYRSON RODRIGUES SANTOS 11 horas 
 

 


