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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 
 

CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2019 
 

A Prefeitura do Município de Cubatão , nos termos da legislação vigente, torna pública a CONVOCAÇÃO  
dos candidatos habilitados no Concurso Público 01/2019 para o cargo de Técnico de Nível Médio – 
MOTORISTA para realização da Prova Prática . 
 

A data, os horários e o local de apresentação const am do Anexo Único deste Edital. 
 

 

O Edital de Abertura, estabelece que: 

6.4. Para serem considerados habilitados na prova objetiva, os candidatos deverão estar enquadrados na 
margem constante da Tabela abaixo. 

 

Cargo Habilitação na prova objetiva 

• Técnico de Nível Médio – MOTORISTA 

Estar entre os 15 (quinze) candidatos com melhor 
nota, mais os empatados na última nota 
considerada para esse fim e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 

 
Considerando o disposto na Tabela do item 6.4, a nota de corte é a constante na tabela a seguir: 
 

Cargo Nota de 
corte  

Técnico de Nível Médio – MOTORISTA 26,00 

Os candidatos que não estiverem na margem acima estarão eliminados do Concurso Público. 

Não será permitida a realização da prova prática em data, local, horário ou turma diferentes do previsto 
neste Edital de Convocação. 

Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a sua realização.  

Para os candidatos ao cargo/função de Técnico de Nível Médio – MOTORISTA: 
Obediência ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro; 
Condução correta e segura do veículo na categoria exigida; 
Utilização correta e pertinente dos equipamentos do veículo; 
Obediência às normas gerais de segurança. 
O candidato será avaliado, ainda, em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante 
todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

a) uma falta eliminatória: reprovação ; 
b) uma falta grave: 05 (cinco) pontos negativos ; 
c) uma falta média: 03 (três) pontos negativos ; 
d) uma falta leve: 1 (um) ponto negativo . 

As faltas da prova prática são aquelas constantes do artigo 19 da Resolução nº 168/2004 do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das tarefas. 

Será considerado reprovado na prova prática o candidato que cometer uma falta eliminatória ou cuja soma 
dos pontos negativos ultrapasse a 20 (vinte) pontos.  

Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido no Edital de 
Convocação e estiver munido da seguinte documentação: 

a) Carteira Nacional de Habilitação letra D, no caso de Técnico de Nível Médio – MOTORISTA.  

A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos. 
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Será considerado habilitado o candidato que obtiver no mínimo 20 (vinte) pontos , sendo os demais 
excluídos do concurso público independente da nota obtida na prova escrita objetiva. 

Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar-se com 30 (trinta) minutos de 
antecedência do horário previsto neste Edital de Convocação. 

 O candidato ao ingressar no local de realização da  prova deverá, obrigatoriamente, manter desligado 
qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua pos se, incluindo os sinais de alarme e os modos de 
vibração e silencioso.  

 Não será permitido ao candidato ou terceiros filmar ou fotografar as provas. 

 Não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação das provas.  

 

 
      

 
Cubatão, 24 de janeiro de 2020. 

 
 

LUCIDALVA OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
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ANEXO ÚNICO – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 

Cargo: Técnico de Nível Médio – MOTORISTA 

Data: 02 de fevereiro de 2020. 

Local:  PAÇO MUNICIPAL DE CUBATÃO 

Endereço: Praça dos Emancipadores s/nº - Centro - Cubatão/SP 

Entrada dos Candidatos : Rua Pedro de Toledo, S/Nº 

 

Horário: Verificar o esquema de convocação abaixo. 

Inscrição Candidato Horário 

4309 ALEXANDRO DE ALMEIDA MENDONÇA 08 horas 

1082 CARLOS MARCELLO MARTINS BLANCO 08 horas 

5584 CLAUDIO PAULO PEREIRA 08 horas 

7353 DANIEL PACHECO CARNEVALE 08 horas 

3049 DOUGLAS QUINTINO RODRIGUES 08 horas 

3903 EDUARDO PEREIRA NETO 08 horas 

6229 FABIANO DE OLIVEIRA DIAS 08 horas 

4909 JOSUÉ COSTA MARQUES 08 horas 

5502 LEONARDO SILVA RIBEIRO 08 horas 

3198 MARCIO MARQUES GOMES 08 horas 

5534 MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08 horas 

3196 MAURICIO CASTANHO TAVEIRA 08 horas 

6570 NELSON PORTO PRADO 08 horas 

6289 ROGERIO MAURICIO DE ALMEIDA 08 horas 

3886 SAMUEL AUGUSTO DA SILVA 08 horas 

7368 YURI COELHO MIRANDA 08 horas 

 
 

 


