ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA

MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA/MG
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS E
COVEIRO
O Município de Pirapetinga/MG, por meio da Comissão de Concurso, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no item 11 do Edital de Concurso Público 01/2018. RESOLVE:
Divulgar, a relação dos candidatos aprovados na prova objetiva para o cargo 101 – Auxiliar de Serviços e
102 Coveiros, que deverão submeter-se à Prova Prática.
DATA: 09 de dezembro de 2018.
LOCAL: Poliesportivo: Rua Argemiro Pereira de Andrade, s/n, Bairro 2000, Pirapetinga MG, CEP
36.730-00.
HORÁRIO: Conforme quadro de convocação.
OBS.: Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para a
realização da prova 1 (uma) hora antes do horário fixado para seu início. Após o horário marcado
para início, mais nenhum candidato poderá adentrar o local das provas.
1.CONVOCAÇÃO:
1.1. Somente se submeterão à prova prática os candidatos aos cargos descritos abaixo, dentro do quantitativo
de corte especificado, também, no quadro abaixo, desde que aprovados na escrita objetiva de múltipla
escolha com pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), de acordo com a classificação obtida
do maior para o menor.
1.2. Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para a realização da
prova 1 (uma) hora antes do horário fixado para seu início, portando documento oficial com foto, caso
contrário, não poderão efetuar a referida prova.
Dia 09 de dezembro de 2018 (Domingo).
101 – AUXILIAR DE SERVIÇOS
Nº de Ordem Inscrição

Nome

1º

890

ANDRE BRITO FIGUEIREDO

2º

5840

BETANIA MARTINS MULIN

3º

7390

4º

330

MARCO ANTONIO DA LUZ SAMEIRO
MARIA CAROLINA MEDEIROS
CARVALHO

5º

9100

ELIZANGELA DE CASTRO SILVA

6º

6830

GRAZIELE LAGE NEVES

7º

1430

VINICIUS ANTONIO SILVA MATHIAS

8º

7500

SAULO DOS REIS SOARES

9º

3690

KENIA MARIA CARVALHO DE SOUZA

10º

6500

BALBINA DA SILVA LIMA RAMBALDI

11º

6750

ANDRÉ DA SILVA TEODORO

12º

910

BERONIZA OLIVEIRA LIMA FARIA

13º

540

BÁRBARA DE SOUZA BITTENCOURT

14º

2280

JÉSSICA DE SOUZA MARINS

15º

1210

GERSON DA SILVA LIMA

Local /Endereço e Horário

LOCAL: Poliesportivo: Rua Argemiro
Pereira de Andrade, s/n, Bairro 2000,
Pirapetinga MG, CEP 36.730-00
HORÁRIO: 10:30h

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA

16º

1170

17º

3640

YASMINE AFONSO PAIONK
AMANDHA EMANUELLE AGUIAR DOS
SANTOS CATARINA

18º

7510

SÁVIO DOS REIS SOARES

19º

7970

INGRID MENDES ALVES

20º

6420

ALINE MARIA CORDEIRO

21º

6510

22º

310

47º***

4050

MOZAI DA SILVA LIMA
MAIARA APARECIDA DE ANDRADE
PEIXOTO
GERUSA APARECIDA GONÇALVES
GESUALDI CARNEIRO

LOCAL: Poliesportivo: Rua Argemiro
Pereira de Andrade, s/n, Bairro 2000,
Pirapetinga MG, CEP 36.730-00
HORÁRIO: 10:30h

*** Candidato inscrito na condição de PcD
Dia 09 de dezembro de 2018 (Domingo).
104 – COVEIRO
Nº de Ordem Inscrição

Nome

1º

970

AFONSO DE SOUZA BARBOSA

2º

700

WALBER EDUARDO DA SILVA AZEVEDO

3º

7290

WELLISSON DE SOUZA MEIRELLES

4º

1570

RODRIGO DA COSTA LIMA

5º

770

MARCIA HELENA RODRIGUES BRAZ

Local /Endereço e Horário

LOCAL: Poliesportivo: Rua Argemiro
Pereira de Andrade, s/n, Bairro 2000,
Pirapetinga MG, CEP 36.730-00
HORÁRIO: 09:00h

2.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
2.1. A prova prática tem caráter eliminatório e classificatório, totalizando 20 pontos, que serão acrescidos
à nota obtida na prova objetiva.
2.2. Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Serviços de acordo com as atribuições do cargo e as
determinações do examinador constará de execução de limpeza de um prédio público com faxinas nas
salas, realizar a poda de árvores e corte de grama e matos, capinas, varrição entre outras atividades
correlatas ao cargo.
2.3. Para os candidatos ao cargo de Coveiro a prova prática constará da execução de tarefas como:
preparar sepulturas de alvenaria e “levantar” carreira de tijolos em dimensões a serem informadas pelo
examinador no ato da prova; executar tarefas atinentes à exumação de corpos, carregar em carriola
materiais e lajes de cerca de 40 kg (quarenta quilogramas), entre outras tarefas correlatas ao cargo.
3.CLASSIFICAÇÃO:
3.1. A publicação do Resultado das Provas Práticas será divulgada no dia 23/12/2018, no site
www.incp.org.br.
3.2. O Resultado das Provas Práticas será em ordem alfabética, sendo informado apenas a pontuação obtida
pelo candidato nesta etapa.
4.DISPOSÇÕES FINAIS:
4.1. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas,
tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais,
indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a
capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de
acordo com o escalonamento previamente efetuado pelo INCP(turno matutino ou vespertino), o qual será
realizado de forma aleatória.
4.2. SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE:
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no
local da prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente eliminado;
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b) Não apresentar a documentação exigida;
c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova prática;
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades
presentes e/ou candidatos;
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios
fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova;
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
4.3. Não será permitido o uso de telefone celular durante a realização da prova prática. O candidato
que portar o referido aparelho deverá, obrigatoriamente, acondicioná-lo desligado em saco plástico
fornecido pelos fiscais da prova. Caso o telefone celular de um candidato toque durante a prova, o
fato será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.
4.4 O candidato que não comparecer à Prova Prática será excluído do Concurso.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Pirapetinga (MG), 04 de dezembro de 2018.

Enoghalliton de Abreu Arruda
Prefeito Municipal

