Estado de Santa Catarina

Município de Ponte Serrada
Processo Seletivo n.º 01/2021

RHEMA
CONCURSOS

Publicação Legal: Ato Administrativo

ATO 010: Edital de Convocação para Realização de Provas Práticas
Ficam convocados, desde já, todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida e que prestarem
a prova objetiva no período matutino, representado pelo Anexo I desta publicação, a prestarem a
prova prática, na data, horário e locais abaixo especificados:

Data da Prova: 03/10/2021 (Domingo)
Todas as provas serão realizadas no mesmo local e horário, sendo:

PROVA VESPERTINA (TARDE)
LOCAL:
Parque de Exposições Prefeito Constanso Anselmo de Marco
Estrada Geral, S/N
Bairro Baia Grande – Ponte Serrada/SC

Turma 01 – Ordem Alfabética, por nome do candidato
Horário de Abertura dos Portões: 13h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 13h30min
Horário de Início das Provas: 13h30min
Tempo de Prova: Individual de até 15 (quinze) minutos
Cargo(s):

•

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (CNH C);

Pra realizar a prova é obrigatória a apresentação da CNH – Carteira Nacional de
Habilitação, na categoria exigida pelo CTB para a operação do veículo/máquina de prova.
Recomendações Especiais para TODOS os candidatos participantes:
1) Comparecer aos locais de prova designados com pelo menos 30 (trinta) minutos de
antecedência.
2) Os Motoristas e Operadores devem apresentar a Carteira Nacional de Habilitação –
CNH na Categoria mínima exigida para cada cargo (Exigência do Código de Trânsito Brasileiro
– CTB – Art. 144). A Carteira Nacional de Habilitação deve ser apresentada em original e
dentro da validade, não podendo ser substituída por “protocolos” ou afins, sendo que a sua
não apresentação enseja em não realização da prova e consequente eliminação do certame.
3) Fazer uso de máscara facial profissional ou não profissional (tecido não tecido
(TNT) ou tecido de algodão), conforme recomendado pelas autoridades sanitárias
do Estado de Santa Catarina, desde o ingresso no local das provas até a respectiva
saída.
4) Fazer uso, sempre que necessário, de álcool em gel disponibilizados na entrada do local de
provas, nos banheiros e em cada uma das salas destinadas às provas escrita e prática.
5) Manter o afastamento de pelo menos 1,50 metros dos demais candidatos,
enquanto adentra aos locais de prova ou aguarda o ingresso em sala de prova.
6) Trazer e já ter disponível ao entrar em sala, caneta de corpo transparente, de tinta
azul escuro ou preta, que será utilizada para assinar a lista de presença.
7) Os candidatos que, assim desejarem, poderão adentrar as locais das provas com vasilhame
de álcool em gel, desde que em recipientes plásticos transparentes, que não contenham
rótulos, impressões ou quaisquer outras identificações.
Lei 9610/98: A formulação deste documento está protegida pela Lei do Direito Autoral, sendo todos os direitos reservados à organizadora, portanto é proibida
qualquer cópia ou reprodução deste documento, no todo ou em partes, sem a sua prévia autorização, por escrito, sob pena das sanções previstas no Art.
184 do Código Penal Brasileiro.
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8) Após a realização das provas o candidato deve deixar o local de sua prova imediatamente, não
sendo permitidas aglomerações no local de prova, nem mesmo para espera de outros
participantes.

Após o fechamento dos portões, não será permitido o ingresso de nenhum
candidato ao local de prova.
O candidato que não se fizer presente no horário previsto para o início de prova, estará
automaticamente eliminado do presente certame, independentemente de seu desempenho na
etapa anterior. Não haverá segunda chamada para os presentes.
Ponte Serrada/SC, 27 de setembro de 2021.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito do Município de Ponte Serrada

Lei 9610/98: A formulação deste documento está protegida pela Lei do Direito Autoral, sendo todos os direitos reservados à organizadora, portanto é proibida
qualquer cópia ou reprodução deste documento, no todo ou em partes, sem a sua prévia autorização, por escrito, sob pena das sanções previstas no Art.
184 do Código Penal Brasileiro.
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ANEXO I: Relação de Candidatos por Turma de Prova
Local de Prova:

Parque de Exposições Prefeito Constanso Anselmo de Marco
Estrada Geral, S/N
Bairro Baia Grande – Ponte Serrada/SC

Data de Prova: 03/10/2021 | Abertura dos Portões: 13h15min | Fechamento dos Portões: 13h30min | Início de Prova: 13h30min

TURMA 01
CARGO
030 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
030 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
030 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
030 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
030 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

INSCRIÇÃO
19
34
167
67
279

NOME
ANDERSON LUIZ TIECHER TUBIN
DOUGLAS SILVEIRA
EVANDRO COSTA FERNANDES
FERNANDO GIACHINI
ODENIR PINO GOMES

CPF
ORDEM
080.140.***-**
1
087.022.***-**
2
060.296.***-**
3
097.288.***-**
4
938.158.***-**
5

Total: 5 candidatos

Lei 9610/98: A formulação deste documento está protegida pela Lei do Direito Autoral, sendo todos os direitos reservados à organizadora, portanto é proibida
qualquer cópia ou reprodução deste documento, no todo ou em partes, sem a sua prévia autorização, por escrito, sob pena das sanções previstas no Art.
184 do Código Penal Brasileiro.
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