PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS
ESTADO DE GOIÁS

CONVOCAÇÃO
DATA, LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS PRÁTICAS
A Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público do Município de
Serranópolis, Estado de Goiás, regido pelo Edital n. 002/2020, conforme previsto no Anexo IV
- Novo Cronograma -, CONVOCA TODOS OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS para o
cargo de Operador de Máquinas Pesadas e Rodoviárias e em conformidade com o subitem do
mesmo Edital:
9.1. Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas e Rodoviárias serão
submetidos à realização de Prova Prática, de caráter classificatório e eliminatório,
para aferir conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos inerentes ao
desenvolvimento de atividades funcionais requeridas para o bom desempenho das
tarefas do cargo.

Torna público o local e o horário das provas práticas. Os candidatos deverão
comparecer à Prefeitura Municipal de Serranópolis, situada na Av. Ramiro Teixeira n. 01 –
Centro, Serranópolis (GO), de onde serão levados em veículo oficial para o campo de provas. O
início das provas seguirá o horário oficial de Brasília - DF, e todos os candidatos deverão chegar
com pelo menos meia hora de antecedência.
Os candidatos deverão apresentar documento de identificação oficial com fotografia,
nos moldes determinados no Edital n. 002/2020, sob pena de não terem acesso aos locais de
provas e nem de participarem desta fase do certame.
Em atendimento às normas estabelecidas pelo Governo do Estado de Goiás e pela
Prefeitura Municipal de Serranópolis em face das medidas de biossegurança para se evitar a
contaminação com o novo Coronavírus, a entrada do candidato ao local de provas só será
permitida:
a) com uso de máscara facial de proteção;
b) temperatura corporal do candidato deverá ser até 37,2ºC, medida com medidor de
temperatura digital (candidato com febre estará impedido de adentrar ao local de provas);
c) com cabelos presos enquanto estiver dentro do local de provas, no caso de ter
cabelos compridos;
d) o candidato deverá permanecer no local de espera para ser encaminhado ao campo
de provas mantendo o distanciamento social;

DA IDENTIFICAÇÃO DA BANCA
Edivon Florentino da Mota – Examinador 1
José Divino Garcia – Examinador 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS
ESTADO DE GOIÁS

BANCAS PARA O DIA 07/11/2020 – SÁBADO
INSCRIÇÃO

NOME

DATA

HORÁRIO

01

2029400786

Evair Menezes de Oliveira

07/11/2020*

8h*

02

2029400498

Claudio Lara Silva

07/11/2020*

9h*

03

2029400776

Joelce Oliveira Ferreira

07/11/2020*

10h*

04

2029400807

Robson Neves Miranda

07/11/2020*

11h*

*No caso de chuva no dia das bancas que impeça a realização na data e horários
programados, poderá ocorrer nova programação para o mesmo dia em outros horários ou
para o dia seguinte, ou até que o campo de provas apresente condições de uma avaliação
adequada dos candidatos.

Serranópolis (GO), 21 de outubro de 2020.
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