
 
             

 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
CONCURSO PÚBLICO CPPETI 002/2019  

 

CONVOCAÇÃO - PROVA PRÁTICA 
 

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, torna pública a data, horário e local para a realização da 
Prova Prática, nos exatos termos da decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itu, do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constante dos autos do Mandado de Segurança Nº 1000749-
20.2020.8.26.0286, impetrado por ALISSON DE OLIVEIRA BORGES, inscrição 5781, do Concurso Público 
CPPETI 002/2019, ficando convocado o referido candidato habilitado no Cargo abaixo, de acordo com os 
critérios de convocação previstos no Edital: 
 

202 - MOTORISTA 
 

IMPORTANTE: 
 

A) O candidato relacionado deverá comparecer na data, local e horário indicado para sua Prova com 
antecedência; 
 
B) O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova usando OBRIGATORIAMENTE 
MÁSCARA, sem a qual o candidato NÃO poderá fazer a prova; 

 
C) O candidato deverá observar os cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção 
do contágio do COVID-19; 
 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO COVID-19: 
 

1 - Todas as medidas de segurança com relação a pandemia do COVID-19 serão adotadas de acordo com 
as orientações e legislações pertinentes; 
2 - A SHDias Consultoria e Assessoria não se responsabilizará por fornecimento de máscaras ao 
candidato no dia de prova; 
3 - O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, desde que 
ele esteja armazenado em embalagem transparente e sem rótulo; e 
4 - No local de prova serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização, conforme 
orientações vigentes. 

 
D) O candidato convocado deverá apresentar documentos, conforme Termo de Convocação: 

- Documento Oficial de Identificação com foto original; e 
- CNH (Carteira Nacional de Trânsito) na categoria exigida para o Cargo no Edital, com foto, dentro 
da validade e fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando constar a exigência na CNH. 

 

EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS ACIMA, O CANDIDATO SERÁ 
AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADO DO CONCURSO PÚBLICO. 

 

OBSERVAÇÕES DAS PRÁTICAS: 

Item 07.03.01. DO EDITAL: A Prova Prática, de caráter ELIMINATÓRIO será avaliada na escala de 0 
(zero) a 10 (dez) pontos que serão somados a nota da Prova Objetiva, sendo que o candidato que não 
lograr no mínimo 5 (cinco) pontos estará automaticamente desclassificado.  

 

E) O candidato deverá se apresentar para a realização da Prova, trajando OBRIGATORIAMENTE 
vestimenta apropriada para a prova, sob pena de impedimento da realização da Prova. 
 



 
             

F) Não haverá concessão de avaliação diferenciada ou possibilidade de adiamento ou remarcação das 
Provas nos casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias (gravidez, 
estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a 
realização dos testes ou diminuem ou limitem a capacidade física dos candidatos, não sendo concedido 
qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o princípio da isonomia; 
 
G) O candidato somente poderá realizar a Provas no horário agendado nesta Convocação. Não haverá 
a possibilidade de solicitação de troca de horário por qualquer que seja o motivo alegado. Caso o 
candidato que porventura compareça em horário diferente do estabelecido nesta convocação não 
poderá realizar seu teste, sendo, portanto, considerado desclassificado do referido Concurso Público; 
 
H) Poderá haver tempo de espera para o candidato convocado; 
 
I) Antes do início da prova, será obrigatória a assinatura na lista de presença, além de repassadas 
orientações e instruções sobre os exercícios, bem como, o seu tempo de realização; 
 

 
CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA 

 
Data: 28/07/2021 (QUARTA-FEIRA) 
Local: Ginásio Municipal de Esportes “Primo Schincariol” 
Endereço: Rua Heróis da FAB, nº 384, Vila Leis, Itu/SP 
Atividade: Executar no tempo estabelecido as tarefas solicitadas pelo avaliador, envolvendo 
conhecimento e manuseio do Veículo “Carro de Passeio”. 

 

Horário: 09:00h 
 

202 - MOTORISTA 
Inscrição Candidato Data Nasc. Total Acertos  Total de Pontos 

5781 ALISSON DE OLIVEIRA BORGES 08/11/1991 32 80,00 

 
 

Itu, 20 de julho de 2021. 

 

 

 

Comissão Organizadora do Concurso Público nº 02/2019 
CLAUDIA MARIA LIMA CANDIANI – Presidente da Comissão 

DANIELLE CRISTINA ALVES DOS SANTOS - Membro da Comissão 
DULCINEA PEDRO – Membro da Comissão 

DAMIL CARLOS ROLDAN – Membro da Comissão 
ALESSANDRA MARIA DA SILVA PUPO – Membro da Comissão 

ROVALDO MARTINS LEITE – Membro da Comissão 


