PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/PMRC/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO, através do Instituto Nosso
Rumo, convoca os candidatos habilitados nas Provas Objetivas, em
conformidade ao item 8.3. do Edital de Abertura do Concurso Público nº
01/2020, para realização da Prova Prática, a realizar-se no dia, horário e local
apontados no Anexo I. Os candidatos também poderão realizar a consulta
individual do local da prova prática através do site www.nossorumo.org.br,
acessando

“Todos

os

Processos”

→

“Processos

em

Andamento”,

→

“PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO – CONCURSO PÚBLICO – 01/2020”
→ “Saiba mais”, e acesse o ícone de “Local de Prova Prática”.
1. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
1.1. A Prova Prática será realizada na cidade de Rio Crespo na data prevista de
17 de janeiro de 2021, em local e horário especificados no Anexo I.
1.2. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para
verificar o seu local de prova.
1.3. Aos candidatos só será permitida a participação nas provas na respectiva
data, horário e local a serem divulgados neste edital.
1.4. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro
dia, horário ou fora do local designado.
1.5. O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos do horário marcado, munido de original de Carteira Nacional
de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97) categoria
específica do cargo, em validade.
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1.6. No dia da realização das provas não será permitido ao candidato:
1.6.1. Permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que
possua o respectivo porte;
1.6.2. Permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda
eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios
digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ou
semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores
auriculares.
1.7. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento
eletrônico durante a realização das provas, o candidato será automaticamente
eliminado do Concurso Público.
1.8. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por perdas ou extravios de
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das
provas.
1.9. Não será permitido aos candidatos participantes, a presença nas provas de
seus concorrentes e a utilização de câmeras, celulares, filmadoras e demais
aparelhos eletrônicos que possam registrar, reproduzir ou transmitir o
conteúdo.
1.10. Todos os candidatos deverão estar presentes e assinar a lista de presença
na hora marcada para o início da prova, sendo considerado eliminado o
candidato ausente.
1.11. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para
justificar o atraso ou a ausência do candidato.
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1.12. Para avaliação do Cargo de Motorista de veículos Categoria D (SEMUSA) será
utilizado o veículo abaixo:
ONIBUS – MARCOPOLO/VOLARE V8L – ANO/MODELO 2021 – PLACA RCR3H50
1.13. Para avaliação do Cargo de Operador de Máquina Pesada será utilizado o

veículo abaixo:
RETROESCAVADEIRA COM RODANTE DE ESTEIRA PC 130 KOMATSU ANO 2014

1.14. Os critérios de avaliação de cada cargo constam no Edital de Abertura de
acordo com o Capítulo 10.
2. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO
2.1. O candidato deverá manter o distanciamento de 1,5 metros de distância entre os
outros candidatos na entrada da sala, no portão de acesso ao local de realização da
prova e em todas as dependências do local de aplicação.
2.2. De acordo com o Decreto Estadual, o candidato deverá utilizar máscara cobrindo a
boca e o nariz durante toda a permanência no local de prova. Não será permitida a
entrada ao local de aplicação sem o uso de máscaras. Não serão fornecidas máscaras
no local de aplicação. O candidato não poderá retirar a máscara durante a realização
da prova e enquanto estiver no local a não ser para beber água de forma pontual e
rápida ou se identificar.
2.3. O candidato deverá levar caneta para uso individual fabricada em corpo
transparente nas cores azul ou preta, para realização da assinatura na lista de
presença e planilha de avaliação.
2.4. O candidato deverá levar álcool em gel 70%, em embalagem transparente e sem
rótulos.
2.5. O candidato deverá levar garrafa de água transparente e sem rótulo para uso
individual, pois o uso do bebedouro será permitido somente para enchimento de
vasilhame.
2.6. É de responsabilidade do candidato aferir a temperatura corporal antes do
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deslocamento ao local de aplicação e caso seja constatado temperatura acima de 37,8º
C, o candidato deverá se manter em isolamento para conter a disseminação e não
aumentar a proliferação do vírus.

2.7. O candidato que descumprir as regras e procedimentos aqui descritos,
especialmente em relação a utilização obrigatória da máscara para proteção contra a
COVID-19, ou descumprir as orientações quanto ao distanciamento e medidas de
prevenção de contágio, será eliminado do concurso.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. O resultado provisório da Prova Prática será disponibilizado no endereço
eletrônico do Instituto Nosso Rumo na data prevista no cronograma.
3.2. O link para interposição de recursos contra o resultado provisório da prova
prática estará disponível no site www.nossorumo.org.br conforme cronograma.
3.3. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório.
3.4. O candidato será considerado APTO ou NÃO APTO.
3.5. O candidato considerado NÃO APTO ou que não comparecer para realizar a
prova será automaticamente eliminado do concurso.
3.6. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o
motivo alegado.
Rio Crespo, 11 de janeiro de 2021.

EVANDRO EPIFANIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS VINICIUS FERNANDES SILVA
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO
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ANEXO I
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
LOCAL: GARAGEM DA PREFEITURA DE RIO CRESPO
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM PEDRO SOBRINHO, S/N
CARGO: 201 – MOTORISTA DE VEÍCULOS CATEGORIA D (SEMUSA)
INSCRIÇÃO

NOME

DOCUMENTO

HORÁRIO

32603536

ARNOLD ARNON DE OLIVEIRA BARROS

26213427

10H00

32602755

VAGNER IANES DE ASSIS

01069062

10H00

32602161

CLEBSON CARNEIRO TEIXEIRA

0911437

10H00

32600647

WILLIAM BROENSTRUP FERNANDES

0982981

11H00

32601496

VALMOR PEREIRA

000816739

11H00

32601013

ALEX PEREIRA DOS SANTOS

1195251

11H00

LOCAL: GARAGEM DA PREFEITURA DE RIO CRESPO
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM PEDRO SOBRINHO, S/N
CARGO: 203 – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
INSCRIÇÃO
32603715
32603411
32602647
32601808
32600560

NOME
CALEB PEREIRA BELATO
GEOVANE VALDOMIRO DE SOUZA CARDOSO
BRUNO MARCOLINO DA SILVA
UEDER SOARES DA SILVA
ARENILTON SANTOS BARBOSA

DOCUMENTO
000900451
1092591
1218847
00000992016
72637404272

HORÁRIO
12H00
12H00
12H00
12H00
12H00
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