
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO/SP 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017 

 

 

 

 CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017 

 
O Prefeito de Pedro de Toledo/SP, usando de suas atribuições legais, sob a organização da empresa RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda., torna pública a CONVOCAÇÃO para a realização da PROVA PRÁTICA do cargo de Motorista, do 

Concurso Público nº 01/2017, conforme segue. 
 
Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de identidade original. 

 

Os candidatos, além do documento oficial de identidade original, também deverão apresentar no momento da realização da prova 
prática a CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, categoria “D”, em validade e de acordo com a legislação vigente (Código 
Nacional de Trânsito), bem como deverão apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência 
na CNH.  
 
Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma qualquer tipo de protocolo da habilitação (CNH). 

 

O candidato que não apresentar o(s) documento(s) exigido(s) para realização da Prova Prática ficará impedido de realizá-la, e 

será excluído do Concurso Público. 

O candidato condutor do veículo será o responsável pelos eventuais danos ao veículo e aos terceiros, conforme a Legislação de 
Trânsito vigente. 
 
É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constam no respectivo edital. 
É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da Prova Prática, sob pena de eliminação do 
concurso. 
Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadores e demais aparelhos eletrônicos que possam 
reproduzir ou transmitir o conteúdo da prova prática, sob pena de eliminação do concurso. 
  
A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e terá o valor máximo de 100 (cem) pontos. 
Será considerado habilitado na Prova Prática o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta). 
O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Prática será eliminado do Concurso Público. 
 
A prova prática pra o cargo de Motorista será realizada no dia 28 de janeiro de 2018 (Domingo) no local e horários abaixo 

discriminados: 
 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo/SP  
ENDEREÇO: Avenida Coronel Raimundo Vasconcelos, 230 - Centro – Pedro de Toledo/SP 

 
Motorista 

NOME DO CANDIDATO RG INSC HORÁRIO 

AMAURY JOSE DE OLIVEIRA NETO 332539039 1389 10h00min 

ANTONIO CLIMÉRIO PEQUENO DE LIMA 553823760 1291 10h00min 

IVANILDO FRANCISCO PEDRO 225450240 1097 10h00min 

LOURIVALDO RODRIGUES DA SILVA 259802189 1175 11h00min 

RICARDO YOSHIKASU OSHIRO 17460255 1198 11h00min 

SÉRGIO FERREIRA 326143488 1096 11h00min 

 

 
Pedro de Toledo, 19 de janeiro de 2018. 

 
 

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR 
Prefeito do Município de Pedro de Toledo 

 


