PREFEITURA MUNICIPAL DE POLO NI
Estado de São Paulo
CNPJ: 46.608.063/0001-026

EDITAL Nº 12/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE
MERENDEIRA DO CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.608.063/0001-26, com
sede administrativa na Rua José Poloni nº 274, Centro, Poloni -SP, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
Senhor ANTONIO JOSÉ PASSOS, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Legislação vigente e pertinente, mediante as
condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a data, horários, local e demais disposições para
a realização da PROVA PRÁTICA dos candidatos ao cargo de Merendeira que tenham sido aprovados na prova objetiva realizada em
19/01/2020, conforme resultado preliminar divulgado, no dia 27 de janeiro de 2020, no site www.spbrasilconcursos.com.br, para a realização
da prova prática específica, conforme as regras deste Edital de Convocação.
Esta convocação está baseada nos termos do Edital do Concurso Público nº 01/2019, em especial no subitem 10.2 A prova prática, para os
cargos de Motorista, Operador de Máquinas, Merendeira e Pereiro objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de
forma teórica e por meio de demonstração, prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo descrito no Anexo
IV do presente Edital. As provas práticas ocorrerão em local e horário a ser divulgado por meio de edital de convocação próprio.
1. Local da Prova:
E.M PROF. LUIZ ANTONIO POLONI RIZZATO, situada na Rua: Argemiro José de Oliveira nº 30, Jardim Nossa Sra. Aparecida. Poloni-SP
2. Procedimentos:
2.1. Os candidatos ao cargo de Merendeira deverão comparecer ao local de prova no dia 09 de fevereiro de 2020, de acordo com as proporções
a seguir:
– da 1ª a 8ª colocação - 8h00 sendo que o início das provas será às 9h00.
– da 9ª a 16ª colocação - 13h00 sendo que o início das provas será às 13h30.

2.1.1. O candidato que chegar ao local após o horário de início da prova, não fará a prova e será eliminado do concurso público.
2.2. Os candidatos deverão portar o documento original de identidade, dentro do prazo de validade, sem esse documento o candidato não fará
a prova.
2.3. Os candidatos deverão usar vestes e calçados apropriados, os quais não interfiram na segurança da realização das provas, não sendo
permitido o uso de bermuda, chinelos e similares.
2.3.1. Os candidatos ao cargo de Merendeira deverão, preferencialmente, se apresentar para a realização da prova prática, adotando os
seguintes procedimentos:
a) vestir roupas claras, sapatos fechados, camiseta de manga curta;
b) não usar acessórios tais como brincos, pulseiras, anéis entre outros;
c) ter os cabelos presos;
d) ter as unhas curtas e sem esmalte;
e) ter barba, bigode, cavanhaque ou similar curto.

2.4. Nenhum candidato fará a prova prática fora do dia, horários e local fixados neste Edital.
2.5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada desta prova.
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2.6. A sequência de realização da prova prática respeitará a ordem decrescente de classificação, obtida pelos candidatos nas respectivas
provas objetivas, podendo à Banca Examinadora definir outras formas de trabalho, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento
da avaliação.
2.7. O candidato que se sentir prejudicado, poderá interpor recurso nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, mediante requerimento individual,
através da área do candidato no site www.spbrasilconcursos.com.br
2.8. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for apresentado fora do prazo estabelecido no item 2.7.
2.9. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, procuração, via postal, Internet ou outro meio que não seja o especificado neste
Edital de Convocação.
2.10. Será dada publicidade às decisões dos recursos.
3. Conteúdo da prova:
3.1. Recebimento dos gêneros a serem preparados. Pré-preparo e preparo dos gêneros. Apresentação do prato pronto para análise sensorial.
3.2. Serão aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova prática.
4. Contagem de Pontos
4.1. O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele já atribuídos em cada uma das provas objetivas, sendo
adicionada a esse total a nota obtida na prova prática.
5. Relação de candidatos para realização da prova prática:

MERENDEIRA
Ensino Fundamental
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC

CANDIDATO

RG

PORT. MAT. C. GERAIS C. ESPECÍFICOS PROVA OBJETIVA MÉDIA FINAL

1.

1830389 23/12/1972

LUCIANA PERPETUA DE SOUZA

23443322

15,00 12,50

10,00

40,00

77,50

77,50

2.

1833299 28/12/1987

TAMIRIS ALVES CORREA

402491774 12,50 12,50

7,50

37,50

70,00

70,00

3.

1838195 01/02/1986

REGIANE MARIA DOS SANTOS

422414463 10,00 5,00

10,00

45,00

70,00

70,00

4.

1840733 20/08/1980

SELMA DE JESUS DUARTE GAZOLA

338421464 7,50 10,00

5,00

45,00

67,50

67,50

5.

1839252 12/12/1988

CARINA ANGELICA PEZAREZI

402491737 10,00 12,50

5,00

40,00

67,50

67,50

6.

1834135 23/09/1985

NOEMIA DE FATIMA PEREIRA

341604744 10,00 7,50

10,00

35,00

62,50

62,50

7.

1838629 27/06/1965

MARINEZ DA SILVA

189843202 10,00 7,50

7,50

35,00

60,00

60,00

8.

1833365 06/06/1995

PAOLA MARQUES NETO

44746532

5,00

40,00

60,00

60,00

9.

1835655 26/02/1975

12,50 2,50

GILAMAR APARECIDA DOIMO

254395144 7,50

5,00

7,50

37,50

57,50

57,50

10. 1825674 26/07/1976

EDNA EVARISTO DA SILVA

259541734 7,50

7,50

2,50

40,00

57,50

57,50

11. 1845132 26/09/1987

MARGARETE REGINA DOS SANTOS LEAO 422559532 7,50

2,50

5,00

42,50

57,50

57,50

12. 1837329 23/02/1972

ANA CRISTINA RODRIGUES CUNHA

262565328 10,00 2,50

5,00

37,50

55,00

55,00

13. 1839105 22/12/1991

TAISE ROSA RAMOS

476036811 7,50

2,50

7,50

37,50

55,00

55,00

14. 1842927 22/08/1966

ANGELA MARIA FACHINI VEDELAGO

17137806

7,50 10,00

7,50

27,50

52,50

52,50

15. 1828110 20/08/1980

ARLETE BARBOSA DOS SANTOS

507056620 7,50

5,00

5,00

32,50

50,00

50,00

16. 1812734 27/12/1984

ELAINE DE FATIMA PIANO

405996676 7,50

5,00

7,50

30,00

50,00

50,00
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6. Disposições Gerais:
6.1. Os candidatos aprovados e classificados no Concurso serão convocados para o exame médico realizado por junta médica oficial e para a
comprovação dos requisitos básicos para investidura no cargo.
6.1.1. Os exames médicos são eliminatórios, sendo excluídos do Concurso os candidatos que não apresentarem aptidão física e/ou mental
para o exercício do cargo para o qual se inscreveram.
6.2. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital de Convocação serão automaticamente eliminados do Concurso
em qualquer de suas fases.
6.3. Será também excluído do certame o candidato que:
a) faltar a qualquer uma das fases do concurso;
b) portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o andamento normal do Concurso;
c) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato;
d) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, sem prejuízo do indiciamento cabível;
e) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
f) deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste Edital.
6.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelos sites da SPBRASIL CONCURSOS (www.spbrasilconcursos.com.br) e da
Prefeitura Municipal de Poloni (www.poloni.sp.gov.br), ou qualquer outro meio de divulgação definido pela Comissão de Concurso Público, a
publicação de todos os atos e editais relativos ao Concurso, inclusive alterações que porventura ocorram durante sua realização.
6.5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto a SPBRASIL CONCURSOS, enquanto estiver participando do Concurso, e à
Prefeitura Municipal de Poloni, após a homologação do Concurso, sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da
não-atualização desta informação.
6.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público,
Sem mais, REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Poloni/SP, 28 de janeiro de 2020.

_________________________
ANTONIO JOSÉ PASSOS

Prefeito Municipal

Página 3 de 3

