EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS
PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL Nº 02/2021
A Prefeitura do Município de Platina, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal e Comissão Especial do Processo Seletivo, em observância ao princípio da publicidade
estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal,
I. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para a realização das PROVAS PRÁTICAS para a
função de OPERADOR DE MÁQUINAS que serão realizadas no dia 14 (catorze) de março de
2021, de acordo com o local e horário abaixo explicitado, devendo os candidatos regularmente
inscritos comparecerem munidos de Carteira Nacional de Habilitação original, sem restrições,
na categoria “C” ou superior e dentro do prazo de validade. O candidato que comparecer sem
a CNH, conforme explicitado ou após o horário de chegada ao local de prova, não terá acesso
à realização da referida prova e não poderá alegar desconhecimento ou impetrar recurso a
favor de sua situação.
Função: OPERADOR DE MÁQUINAS
NÚMERO
INSCR.
000006
000037
000077
000058

IDENTIDADE
CANDIDATO
EDIVAL ZUCCHI
JOAO CARLOS NUNES
MARCELO APARECIDO BENTO
OSMAIR MARIANO

26.735.922
17.916.212
6.565.670-1
24.363.500

14/03/2021 – DOMINGO
Local de Comparecimento para a realização da Prova Prática: GARAGEM MUNICIPAL
Rua Miguel Lopes Montes, 648 – Centro – Platina/SP
ENTRADA DOS CANDIDATOS: 07:40 ÀS 07:50 HORAS
INICIO DAS PROVAS: 08:00 HORAS
II. ESTABELECE que durante a realização do certame sejam cumpridos e observados os seguintes
cuidados pelos candidatos considerando-se as medidas de enfrentamento ao COVID-19:
a) Evitar aglomerações na entrada, saída ou imediações do local de provas;
b) Adentrar ao local de provas portando máscara facial cobrindo nariz e boca, e esta não
poderá ser retirada em hipótese alguma, sendo seu uso obrigatório por todos os
envolvidos;
c) Aplicar álcool em gel nas mãos antes de seu ingresso ao local de prova e a qualquer tempo
durante sua permanência no recinto;
d) Se submeter à aferição da temperatura antes de seu ingresso ao local de prova;
e) Respeitar em todos os ambientes o distanciamento social;
f) É recomendável que cada candidato leve garrafa de água evitando-se o uso de
bebedouros;
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g) É recomendável que todos evitem a utilização dos sanitários, por este ser um ambiente que
requer maiores cuidados e higienizações;
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento é
expedido o presente Edital.
Platina/SP, 11 de março de 2021.

WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito Municipal

Comissão Especial do Processo Seletivo Emergencial n. 02/2021:

SEBASTIÃO PIZA

MÁRCIO ALVES DA SILVA

Presidente

Membro

RENATO VITOR DA SILVA
Membro
Cientes e de acordo:
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ASSINATURA
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