
 MUNICÍPIO DE PIRACAIA/SP   

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 

  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DO CARGO DE COVEIRO 

 

O Município de Piracaia, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna pública a CONVOCAÇÃO para a 

realização da PROVA PRÁTICA DO CARGO DE COVEIRO do Concurso Público – Edital nº 01/2019, conforme segue: 

 
A prova prática será realizada no dia 17 de maio de 2020, no local e horários abaixo discriminados: 
 

CARGO LOCAL DE PROVA 

COVEIRO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRACAIA 

Av. Marginal, s/n – Jardim Sudo – Piracaia/SP 

 
Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido nesta convocação, munido de documento oficial de identidade original. 

 

Além da apresentação do documento oficial de identidade original, o candidato deverá apresentar-se ao local da 

prova utilizando máscara, como medida de proteção para evitar a infecção do novo coronavírus (COVID-19).  

 

O candidato que não apresentar o documento oficial de identidade original ou não estiver utilizando a máscara de proteção ficará 

impedido de realizar a prova prática e será excluído do Concurso Público. 

 
O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado (INAPTO) na Prova Prática será eliminado do Concurso 
Público. 
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 
É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constam no respectivo edital. 
É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da Prova Prática, sob pena de eliminação do 

concurso. 
Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que possam 
reproduzir ou transmitir o conteúdo da prova prática, sob pena de eliminação do concurso. 
 
 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS - ORDEM ALFABÉTICA 
 
 

CARGO: Coveiro 

NOME DO CANDIDATO RG INSC HORÁRIO  

HENRIQUE PUJOL DE LIMA 467888486 13353 8h00 

JULIANO DA SILVA 26542219 14228 8h00 

LUIZ FERNANDO MORA DO CARMO 5723499166 10793 8h00 

MARILENE FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA 355897805 12236 9h00 

RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA RODRIGUES 488454050 13237 9h00 
 
 

 
 
Piracaia, 8 de maio de 2020. 

 
DR. JOSÉ SILVINO CINTRA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA/SP 
 
 

  

 


