PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
EDITAL N° 003/2021/PMC
O Município de Cabixi, Estado de Rondônia, através da Comissão de Processo Seletivo
Simplificado, designada pelo Decreto n° n° 184 de 10 de agosto de 2021, no uso de suas
atribuições legais, com respaldo nas Legislações vigentes, torna público o Edital de Convocação
para realização da Prova Prática.
1.

DAS INSTRUÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
1.1.
Participarão desta etapa os candidatos classificados na primeira etapa do
Processo Seletivo Simplificado - Edital n° 003/2021/PMC para o cargo de Operador de
Máquinas (carregadeira- esteira – retroescavadeira – escavadeira hidráulica).
1.2.
Os candidatos deverão estar no local da prova, 10 (dez) minutos antes do início
marcado para a sua prova.
1.3.
Não será admitido, no local da Prova Prática, o candidato que se apresentar APÓS
o horário oficial, estabelecido para o início das provas.
1.4.
A ausência do candidato convocado para as Provas Práticas implicará em sua
eliminação do Processo Seletivo, não havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade.
1.5.
A ordem de realização das provas obedecerá à ordem de classificação da primeira
etapa. Assim sendo, de acordo com o horário de convocação estabelecido neste Edital, os
Candidatos permanecerão à espera de sua vez para realização da prova em lugar
reservado para esta finalidade.
1.6.
Não haverá 2ª (segunda) chamada para a prova e nem realização de prova fora
da data, horário e local estabelecidos para cada candidato.
1.7.
Em razão de condições climáticas, a critério da Comissão Avaliadora e da
Comissão Geral do Processo Seletivo, a Prova Prática poderá ser cancelada ou
interrompida. Em caso de adiamento da Prova, a nova data será marcada e divulgada
através de nova convocação.
1.8.
A Prova Prática, de caráter eliminatório, será realizada conforme condições
estabelecidas no edital de abertura do Processo Seletivo e terá resultado expresso em
“APTO” ou “NÃO APTO”.

2.

DAS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
2.1.
Os candidatos convocados para realização de Prova Prática de Operador de
Máquinas deverão, OBRIGATORIAMENTE, apresentar, no dia e horário marcado para a
Prova, o documento original de Habilitação Exigido para o Cargo (CNH Categoria C).
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2.2.
O candidato que NÃO POSSUIR o documento de habilitação exigido no dia e
horário da prova prática, ou não puder apresentá-lo, não poderá realizá-la por estar
impossibilitado de conduzir veículo/equipamento sem habilitação estando
AUTOMATICAMENTE “ELIMINADO” do Processo Seletivo.
2.3.
Devido à atual pandemia da Covid-19, serão tomadas as medidas de segurança a
seguir:
2.3.1. O uso de máscara de forma adequada será obrigatório nos locais de prova e em
suas dependências durante todo o período de aplicação da prova prática;
2.3.2. Os candidatos deverão manter distanciamento de 1,5 metros nos locais de prova
e em suas dependências.
3.

DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
CARGO: Operador de Máquinas (carregadeira- esteira-retroescavadeira- escavadeira
hidráulica).
DATA: 25 de outubro de 2021, às 8h30min.
LOCAL DA PROVA: Pátio da garagem da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, localizada na Avenida Guaporé, s/n, Centro – Cabixi-RO (próximo a Capela
Mortuária).

CANDIDATOS CONVOCADOS
Insc.:

Nome:

Data de
Nasc.:

0055

HEMERSON MARTINS DALÉCIO

0057
0054

Situação
Insc.:

Nota:

Classif.:

10/03/1985 Classificado

50,00

1º

LUCAS MARTINS MARIANO

09/04/1996 Classificado

49,00

2º

DELEON BARBOSA RODRIGUES

29/10/1985 Classificado

48,50

3º

Cabixi - RO, 22 de outubro de 2021.

Izael Dias Moreira
Prefeito Municipal
Cabixi – RO
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