PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

DARCI SCHIAVI, Prefeito do Município de Jumirim, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais...

Considerando a grande necessidade de contratações que a Prefeitura Municipal de Jumirim vem passando
com o déficit de funcionários dos empregos de Encanador e Motorista Plantonista;
Considerando desta forma que, para a realização das provas práticas, a Prefeitura Municipal de Jumirim e a
empresa organizadora seguirão todas as recomendações dos órgãos de Saúde, tanto no âmbito municipal quanto no
âmbito estadual, de higiene e distanciamento, visando à segurança de todos os envolvidos (candidatos, aplicadores,
coordenadores, etc.) e a não transmissão do novo Coronavírus (Covid-19);
Considerando que os candidatos ao chegarem no horário para qual foram convocados serão orientados por
fiscal a se dirigirem em local e serem acomodados respeitando a distância recomendada;
Considerando ainda que todos os candidatos OBRIGATORIAMENTE deverão estar usando máscara facial e
deverão estar utilizando-a de maneira correta para a realização das provas práticas.
RESOLVE:
CONVOCAR os candidatos aprovados na prova objetiva dos empregos abaixo para a realização das provas
práticas dia 06 de dezembro de 2020 nos seguintes locais e horário a saber:
Início das Provas – 13:00 horas
INSCR

ENCANADOR

690
2050
4100
INSCR

1690
4290
330
1920
MOTORISTA
PLANTONISTA 2700
1250
1800
3090
3620

CANDIDATO

Prefeitura Municipal de Jumirim
JOAQUIM DE JESUS DA FONSECA
Rua Manoel Novaes n.º 829, Bairro
JOSÉ RENATO SILVA
MARCELO CRISTINO DOS SANTOS GOMES Centro - Jumirim/SP
CANDIDATO

ADÃO FERNANDO DA SILVA
ALEXANDRE GOMIDE DA SILVA PINTO
CHRISTIANE APARECIDA ANTUNES
EMERSON ALVES DA SILVA
GUSTAVO JUNIOR DA SILVA FURTADO
ROBINSON GERALDO INFANTE
SEBASTIÃO NEGRÃO ALVES
THIAGO GOLDONI BELOTTO
VALTER ALEXANDRE DE SOUZA

EMEFEI Governador Mário Covas Júnior
Rua Scatena, n.º 210 - Bairro Nova
Jumirim - Jumirim/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
Os candidatos deverão comparecer nos locais da prova acima discriminados, com antecedência mínima de 30
(trinta minutos), munidos de documento original com foto, para realizar as provas práticas conforme Edital de
Concurso Público.
Os candidatos ao emprego de Motorista Plantonista deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática,
sua Carteira de Habilitação original, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade. O
Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova prática se portar a carteira de
habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização da mesma, pois em conformidade com o
CTB – Código de Trânsito Brasileiro – nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo
documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jumirim– SP, 13 de novembro de 2020.

Darci Schiavi
Prefeito Municipal
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