Estado de Santa Catarina
Município de Capinzal
Concurso Público 045/2019

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 7.45/2019

O Município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Excelentíssimo Senhor Nilvo Dorini, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que
segue:

1. CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.1. Parte dos recursos interpostos contra a classificação provisória e a nota da prova de títulos
foram julgados parcialmente procedentes, constando as devidas alterações no Relatório de
Classificação Final, constante no Anexo I deste Edital.

1.1.1. Não houve candidatos classificados para concorrer nas vagas Reservadas para Portadores
de Necessidades Especiais (PNE).

1.2. O Anexo II contém a análise do recurso em face da classificação provisória e notas da prova
de títulos. O parecer encontra-se também disponível na área do candidato.

2. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA

2.1. Ficam convocados, desde já, todos os candidatos aprovados na prova objetiva, que alcançaram
50% (cinquenta por cento) ou mais da nota da prova e não zerando na matéria de conhecimento específico,
a prestarem a prova prática, na data, horário e local abaixo especificados:

Data: 01 de Fevereiro de 2020 (Sábado)

Cargo: Motorista de Ônibus do Transporte Coletivo
Local: Secretaria de Infraestrutura do Município de Capinzal
Endereço: Acesso a Cidade Alta nº 1909 com a Rua João Tonini, ao lado do Corpo de Bombeiros
Horário de Abertura dos Portões: 08h30min
Horário de Fechamento dos Portões: 08h40min
Início da Prova: 08h50min

Cargo: Operador de Moto Niveladora, Operador de Máquina Pesada, Operador de Máquina Leve,
Motorista
Local: Parque de Exposições Domingos Pellizzaro
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Endereço: SC 150, Engenho Novo, sentido Piratuba
Horário de Abertura dos Portões: 08h30min
Horário de Fechamento dos Portões:08h40min
Início da Prova: 08h50min

2.2. A relação de candidatos convocados consta no Anexo III deste Edital.

2.3. Para fins de identificação, todos os candidatos ficam convocados a comparecerem na data e
local da prova, com antecedência de no mínimo, 30 (trinta) minutos do horário de fechamento dos portões.
2.3.1 O candidato deve apresentar-se portando a Carteira Nacional de Habilitação – CNH na
categoria exigida para o cargo. A Carteira Nacional de Habilitação deve ser apresentada em original e
dentro da validade, não podendo ser substituída por protocolos ou afins, sendo que a sua não
apresentação enseja em não realização da prova e consequentemente a eliminação do certame.
2.3.2. O candidato que não se fizer presente no horário previsto de fechamento dos portões, estará
automaticamente eliminado do presente certame, independentemente de seu desempenho na etapa
anterior. Não haverá segunda chamada para os ausentes.

3. A publicação das notas da prova prática será realizada no dia 04/02/2020.

Capinzal, 30 de janeiro de 2020.

NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

