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 CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 

 
O Presidente da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS – FESC (SP), usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição 
Federal, torna pública a CONVOCAÇÃO para a realização das PROVAS PRÁTICAS do Concurso Público – Edital nº 01/2019: 
 
As provas práticas serão realizadas no dia 8 de setembro de 2019, no local e horários abaixo discriminados. 
 

CARGO LOCAL DE PROVA 

Motorista 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS 

Rua São Sebastião, 2828 – Vila Nery – São Carlos – SP 

 
Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos do horário estabelecido nesta convocação, munido de documento oficial de identidade original. 

O candidato que não apresentar o documento oficial de identidade original ficará impedido de realizar a prova prática e será excluído do Concurso 

Público. 

O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado (INAPTO) na Prova Prática será eliminado do Concurso Público. 
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 
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. 
 
Além do documento oficial de identidade original, os candidatos ao cargo de Motorista também deverão apresentar no momento da realização da 
prova prática a CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, na categoria exigida na tabela de Cargos constante no Capítulo 1 do Edital de 
Abertura, 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. 
O candidato que não apresentar a CNH de acordo com o previsto acima e não estiver trajado de acordo o estabelecido neste edital 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, 
sendo obrigatória a assinatura do candidato no termo de responsabilidade e uso, antes da realização da prova, sob pena de eliminação deste 
certame.  
 
Para o dia da prova, o candidato ao cargo de Motorista deverá usar traje que permita execução de tarefas relacionadas a função, calça, sapato 
fechado e camiseta. 
 
 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS POR CARGO - ORDEM ALFABÉTICA 
 

MOTORISTA 

NOME DO CANDIDATO RG INSC DATA HORÁRIO 

DIEGO OLIVEIRA PIRES 464352617 11465 08/09/2019 08h00 

EDSON MARTINS NOGUEIRA M6904319 14375 08/09/2019 08h00 

EZEQUIEL SANTOS DA SILVA MG15880781 15881 08/09/2019 08h00 

HUMBERTO BIANCARDI NETO 28066882X 13376 08/09/2019 09h00 

JOAO BATISTAT TONETTO 188954831 14260 08/09/2019 09h00 

JOSÉ DALVAN PEREZ 21504431 10522 08/09/2019 09h00 

MARIA ELIZA PAULINO DA SILVA 181428799 12758 08/09/2019 10h00 

MAYKE MARCOLINO 261505774 14558 08/09/2019 10h00 

REGIS FERNANDO RIBEIRO DE MENDONÇA 273721434 16057 08/09/2019 10h00 

SIRTES DA SILVA 8775599 14866 08/09/2019 10h00 

 
 
São Carlos, 27 de agosto de 2019. 
 

 
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO 

Presidente da FESC /SP 
  

 


