ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
EDITAL 001/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2018 - PROVA PRÁTICA
O MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato
representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal José Luiz Perez, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, torna
público o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA, conforme disposições constantes do Edital de
Abertura do Concurso Público nº 001/2018 e suas retificações.
Os candidatos aprovados e assim aptos a participarem das Provas Práticas deverão observar atentamente todas as
instruções contidas no Edital de Abertura, suas retificações e as constantes neste Edital que seguem abaixo.
DA PROVA PRÁTICA PARA TRATORISTA
Artigo 1º - A PROVA PRÁTICA PARA TRATORISTA acontecerá no dia 17 de março de 2019, em Brodowski, na Praça
Martim Moreira, número 142, Centro, com horário de início conforme distribuição no ANEXO I deste Edital.
Parágrafo primeiro - Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do horário estipulado
e estarem preparados para permanência no local até o término da prova, portando documento de identificação idêntico ao
cadastrado no ato da inscrição sob pena de eliminação e Carteira Nacional de Habilitação válida condizente com o cargo
pleiteado conforme Anexo I do Edital 001/2018.
Parágrafo segundo –Uma vez convocado pelo instrutor, o candidato ausente que se apresente ao local de prova após a
sua convocação, não poderá mais realizar a prova.
Parágrafo terceiro –Não haverá segunda chamada para a realização da Prova Prática, mesmo que o candidato apresente
atestado médico ou documentos semelhantes que justifique sua impossibilidade de comparecer ao local de prova.
Parágrafo quarto – Os candidatos deverão observar o CAPÍTULO VII - Da Prova Prática do Edital do Concurso Público:
(...)
7.2. A Prova Prática de Tratorista, de caráter eliminatório e classificatório será realizada em local, data e horário a serem
divulgados após ser divulgado o resultado da primeira fase.
7.3. Avaliar-se-á quanto à prova prática para os cargos a capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das
questões ligadas à sua categoria profissional, a habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o conhecimento de
normas de segurança no trabalho.

7.4. Para submeter-se à Prova Prática para o cargo de Tratorista, o candidato deverá apresentar ao examinador a Carteira
Nacional de Habilitação exigida para o cargo, conforme estabelecido no ANEXO I deste Edital, não sendo aceitos, para
realização da Prova Prática, protocolos ou declarações.
7.5. Somente farão a Prova Prática os 06 (seis) candidatos mais bem classificados.
7.6. A Prova Prática para o cargo de Tratorista valerá 100 (cem) pontos e será classificado o candidato que obtiver, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos.
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7.7. O candidato que faltar à Prova Prática será eliminado do concurso.
7.8. A tarefa não cumprida ou a tarefa cumprida fora do tempo estipulado acarretará na eliminação do candidato

PROGRAMA PROVA PRÁTICA
Checagem da Máquina - Pré-uso
Checagem dos Níveis da Máquina
Identificação e Checagem do Painel de Instrumentos da Máquina
Checagem de Comandos
Procedimentos de Partida
Teste de Operação
Procedimento de Parada

DAS DISPOSIÇÕES PARA TODOS OS CARGOS
Artigo 2º - O candidato deverá atentar-se para as disposições constantes no Edital de Abertura do Concurso Público nº
001/2018.
Parágrafo único – O candidato que chegar atrasado para a prova prática será eliminado.

Brodowski - SP, 11 de março de 2019.
JOSÉ LUIZ PEREZ
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CANDIDATOS CONVOCADOS

TRATORISTA - Início às 8h
INSCRIÇÃO
161004612
161006251
161004881
161001598

CANDIDATO
FELIPE GABRIEL DIAS
ELTON DOS SANTOS OLIVEIRA
CESAR AUGUSTO RASGA
DANIEL MARTINS

CARGO
TRATORISTA
TRATORISTA
TRATORISTA
TRATORISTA
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