
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, FAZ CONHECER a quem 
possa interessar, da seguinte convocação: 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROVA PRÁTICA 
 

DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

1. Toda a etapa da Prova Prática realizados na cidade de Tuiuti/SP, em local e horário a serem 
comunicados através de Edital de Convocação, no site do IUDS e da Prefeitura de Tuiuti.  

2. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de 
prova. 

3. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local a serem 
divulgados de acordo com as informações constantes acima.  

4. Não será permitida, em hipótese alguma, realização dos testes em outro dia, horário ou fora do local 
designado. 

5. Para a realização da Prova Prática serão convocados os candidatos aprovados nas provas objetivas 
de acordo com os respectivos cargos, até o limite de 10 (dez) vezes o número de vagas ofertadas.  

6. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório, não interferindo na classificação do 
candidato. 

7. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas práticas, seja qual for o motivo alegado.  
8. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Prática com antecedência mínima 

de 30 minutos, munido de documento oficial de identidade original . O candidato que não se 
apresentar dentro do horário estabelecido no Edital de Convocação para a Prova P rática e munido do 
documento de identidade com foto  estará automaticamente ELIMINADO do concurso.  

9. Os casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias ( estados 
menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, e tc), que impossibilitem a 
realização da Prova Prática, na data marcada, ou diminuam ou limitem a capacidade física do 
candidato, não serão levadas em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 
diferenciado ou adiamento da Prova Prática. 

10. O resultado de cada exercício da Prova Prática será registrado pelo examinador na Ficha de 
Avaliação do candidato. 

11. O candidato que deixar de comparecer na data, local e horár io estipulado ou não realizar a Prova 
prática em sua totalidade, independente do motivo, será considerado eliminado do Concurso Público.  

12. O candidato que não obtiver o índice mínimo para aprovação em cada um dos exercícios, será 
considerado INAPTO, não sendo permitida a realização dos exercícios subseqüentes. O candidato 
será considerado APTO, caso alcance o índice mínimo para aprovação em cada um dos exercícios, 
executando cada exercício em apenas uma tentativa.  

13. O candidato considerado INAPTO em um dos exercícios da Prova Prática, tomará ciência de sua 
condição logo após a finalização do referido exercício e será eliminado do Certame.  

14. Não caberá ao IUDS e a Prefeitura de Tuiuti nenhuma responsabilidade com o que possa acontecer 
ao candidato durante a realização da Prova Prática. 

15. O tempo de execução de cada tarefa será atribuído de acordo com a su a importância e 
complexidade. 

16. APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE AGENTE DE 
CONTROLE DE ENDEMIA, AUXILIAR DE COMPRAS e FISCAL MUNICIPAL, busca aferir a 
capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho 
eficiente das atividades. 
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AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIA, AUXILIAR DE COMPRAS e FISCAL MUNICIPAL  

DETALHAMENTO DA TAREFA 

Sobre a aplicação da prova prática para os AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIA, AUXILIAR DE COMPRAS 
e FISCAL MUNICIPAL: 

O objetivo é avaliar o conhecimento e habilidades do candidato na utilização do editor de texto em 
microcomputador do tipo PC, em ambiente gráfico Microsoft Windows;  

A prova prática será avaliada na escala de 0 a 10 pontos e será considerado apto o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 5 pontos. O candidato não habilitado será excluído do concurso público.  

A prova constará de duas atividades: 

⇒ Formatação (2 pontos) de um texto preestabelecido utilizando-se de editor de texto Microsoft Word 2010, 
em ambiente gráfico Microsoft Windows e teclado com configurações ABNT 2.  

Serão observados os erros cometidos nos seguintes itens: tipo de fonte, tamanho da fonte, formatação da 
fonte: negrito, itálico e sublinhado, alinhamento do texto , espaçamento do texto (entre linhas, entre 
parágrafos), margem e parágrafo. 

Caso o candidato termine a formatação do texto antes de se esgotarem os  5 minutos e, queira, poderá 
realizar correções na formatação. 

⇒ Digitação (8 pontos) de um texto: cópia de texto impresso, com aproximadamente 1.800 caracteres. 

Os erros serão contados caractere a caractere (a mais, a menos ou diferente), em comparação com o texto 
original, considerando-se erro toda e qualquer divergência. A produção em desacordo, extra e/ou a falta de 
digitação do texto original será considerada como erro. A correção considerará como correto, somente 
a cópia fiel do texto  que será fornecido para a digitação.  

Caso o candidato termine a digitação antes de se esgotarem os  11 minutos, deverá aguardar, em silêncio, 
sem iniciar uma nova digitação. Entretanto, caso queira, poderá executar correções no texto digitado. A 
produção extratexto será considerada como erro. 

 
TUIUTI, 07 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

_____________________________________ 
JAIR FERNANDES GONÇALVES 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA – EDITAL Nº 001/2019 

PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA LISTA GERAL 

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIA – MASCULINO - TUIUTI 

INSCRIÇÃO NOME CPF LP MA CG CE PONTOS ETAPA RESULTADO 

212 WILLIAM POLLI 31981156801 20 20 7,5 12,5 60 Classificado 

AUXILIAR DE COMPRAS - TUIUTI 

INSCRIÇÃO NOME CPF LP MA CG PONTOS ETAPA RESULTADO 

9 JOSUEL ALVES ANANIAS DA SILVA 40243709870 27,5 37,5 7,5 72.5 Classificado 

101 MATEUS GUEDES BERTON 30956332897 17,5 35 15 67.5 Classificado 

167 GISELE ANGELINA CORREDOR 47797341850 17,5 30 7,5 55 Classificado 

238 GUSTAVO HENRIQUE BRANDÃO 49002854803 20 25 10 55 Classificado 

FISCAL MUNICIPAL - TUIUTI 

INSCRIÇÃO NOME CPF LP MA CG CE PONTOS ETAPA RESULTADO 

66 PAOLA FERNANDA CASA 29062398871 15 20 12,5 15 62.5 Classificado 

203 JOSE MAURICIO DE ALMEIDA 8198654860 10 20 10 20 60 Classificado 

189 HENRIQUE ZOCHIO FISCHER 1686434804 15 20 10 12,5 57.5 Classificado 

221 JOÃO PEDRO CAMARGO CACOZZI 42497766894 7,5 17,5 17,5 10 52.5 Classificado 

199 ARLETE DE OLIVEIRA SILVA 29932116840 12,5 12,5 10 15 50 Classificado 

 


