Estado do Rio Grande do Sul
Município de Paulo Bento
Concurso Público n.º 01/2018

ATO 009: 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 dia 07/07/2018 (sábado), a prestarem a prova prática, na data, horário e locais
abaixo especificados:

Data da Prova: 08/07/2018 (Domingo)

Todas as provas serão realizadas no mesmo local, em horários distintos, conforme cargos e turmas
de prova abaixo relacionadas, sendo:
Local:

Ginásio Multifinalitário Prof. Arnaldo Piovesan
Rua Valdomiro Schillo, n.º 75
Centro – Paulo Bento/RS
DIA 08/07/2018 (DOMINGO) - PROVA MATUTINA (MANHÃ)
Horário de Abertura dos Portões: 07h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 07h30min
Horário de Início das Provas: 07h30min
Cargos:

•
•
•

Operador de Máquinas (Turma 01);
Motorista (Turma 02);
Operário (Turma 03);

DIA 08/07/2018 (DOMINGO) - PROVA VESPERTINA (TARDE)
Horário de Abertura dos Portões: 13h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 13h30min
Horário de Início das Provas: 13h30min
Cargos:

•
•

Motorista (Turma 04);
Servente (Turma 05);

Recomendamos a todos os candidatos que compareçam aos locais de prova designados com pelo
menos 10 (dez) minutos de antecedência, munidos de documento oficial com foto, para todos
os cargos e/ou com a Carteira Nacional de Habilitação – CNH na Categoria mínima exigida
para cada cargo (Exigência do Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Art. 144), sendo a CNH
categoria “D” para os Motoristas e a CNH categoria “C” para os Operadores de Máquina.
A Carteira Nacional de Habilitação deve ser apresentada em original, na categoria exigida para o cargo
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.
O candidato que não se fizer presente no horário previsto para o início de prova, de cada
turma de prova, estará automaticamente eliminado do presente certame, independentemente
de seu desempenho na etapa anterior. Não haverá segunda chamada para os presentes.
Paulo Bento/RS, 03 de julho de 2018.
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