
                            PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA- SP 
 

                           PROCESSO SELETIVO 01/2019 

 
                               EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS 
 
O Prefeito da Prefeitura Municipal de Motuca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em 

consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da 
República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município e demais Legislação Municipal vigente, Faz Saber que ficam 
convocados os candidatos inscritos para o cargo de Motorista, para a prestação das provas práticas, conforme locais, 
datas e horários descritos abaixo: 
 
1- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS  
 

1.1-  Não serão admitidos no local de prova os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para a 
prova prática. 
 

1.2- O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos relacionados na listagem abaixo, e que 
apresentarem o cartão de inscrição, acompanhado de documento hábil de identidade, previsto pelo edital de abertura e 
de Carteira Nacional de Habilitação. 
 

1.3- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua 
eliminação, seja qual for o motivo alegado. 
 

1.4- Os candidatos deverão comparecer com roupas apropriadas para realização de tarefas pertinentes ao cargo a 
que concorre. 
 

1.5- Pede-se aos candidatos para chegarem com 30 (trinta) minutos de antecedência. 
 

1.6-  A nota para a classificação prevista no item 7.30 do Edital de Abertura é de 50,00 (cinquenta) pontos na Prova 
Objetiva. 

 

 

Confira na Listagem abaixo o Local e Horário de apresentação e prova de cada candidato. 
 

1.7- Após o término da Prova Prática o candidato deve deixar o local de prova, não importando a razão alegada.  
 
2-   DOS RECURSOS 
 

2.1- Conforme o item 12.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação 
deste edital; 
 
2.2- Eventuais recursos de revisão de nota deverão ser encaminhados via e-mail para 

recursosmotuca@aptarp.com.br,  uti l izando o Anexo -  Formulár io de Recursos, sendo descons iderado o 

recurso que apresentar argumentação no corpo do e -mai l ;  
 
2.3-  Havendo algum recurso deferido haverá uma nova publicação com as alterações necessárias. 
 
Motuca, 06 de fevereiro de 2019. 

João Ricardo Fascineli  
Prefeito Municipal  

 

DOMINGO, 10 DE FEVEREIRO DE 2019 - MANHÃ 
 

Data e Hora: Domingo, 10 de fevereiro de 2019 - Manhã 

Horário de Apresentação: 10:00 – Início da Prova: 10:30 
Local: EE/EMEF ADOLFO THOMAZ DE AQUINO 

Endereço: Rua Francisco Malzoni, 201 Centro - Motuca – SP 
 
 

02 - Motorista 
Todos os Candidatos Inscritos 
 

Emprego 
Nota de 
Corte 

Modalidade de Prova Critérios de Avaliação 

Motorista 50,00 Avaliação Veicular 
Prova de Direção Veicular no moldes previstos pelo Art. 19 da 

RESOLUÇÃO 168, de 14 de Dezembro de 2004 (CONTRAN). 

mailto:recursosmotuca@aptarp.com.br

