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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS 

 
A Prefeitura do Município de Porangaba/SP, usando das atribuições legais, com a supervisão da Comissão de 
Concurso especialmente nomeada pela Portaria nº 219 de 18 de setembro de 2017, CONVOCA os candidatos 
abaixo relacionados, para a realização das Provas Práticas, no Município de Porangaba/SP, obedecendo à data, 
horário e locais a seguir: 

PROVAS PRÁTICAS – DATA: 13/01/2019 – PERÍODO: MANHÃ 

Abertura dos Portões: 08h30min 

Emprego/ Candidato Local 
1.05 – Mecânico  

Do 1º ao 10º colocado 

GARAGEM MUNICIPAL 

Av. Prefeito Luiz Manoel Domingues, S/N - Porangaba/SP 

1.07 – Operador de Máquinas (Patrol / Retroescavadeira) 

 Do 1º ao 6º colocado 

1.08 – Pedreiro 

 Do 1º ao 8º colocado 

2.04 – Salva-Vidas  

Do 1º ao 6º colocado 

CRAS  

Avenida Narciso Pieroni, 970, Centro - Porangaba/SP 

Ref.: Em frente à Câmara Municipal 

 
  *Não houve candidatos habilitados para o emprego 1.03 – Borracheiro. 
 
III. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 minutos de 
antecedência, munido obrigatoriamente do Documento de Identidade Original com Foto.  
 
Para o emprego 1.07 – Operador de Máquinas (Patrol / Retroescavadeira) os candidatos deverão apresentar a 
CNH “C”, “D” ou “E”. 
 
Para o Cargo 2.04 – Salva Vidas, obrigatório também:  
Atestado Médico, emitido por um médico com especialidade em Cardiologia, Clínica Geral ou Medicina Esportiva, 
devendo ser datado, no máximo, com 15 (quinze) dias que antecederem a data especificada para a realização do 
Teste de Aptidão Aquática devendo o Atestado especificar que o candidato: “está apto para realizar os esforços 
físicos”;Trajes adequados para prática de esportes em água (sunga/maiô); 
 
TESTE DE APTIDÃO AQUÁTICA  
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I a Prova Prática consistirá na reprodução de 
atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos 
específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em prática de Nado Livre, Técnica de 
mergulho, Técnica de Salvamento e Primeiros Socorros, Técnicas e Operações de resgate e salvamento, 
Técnicas de Primeiros Socorros: abordagem, atendimento, reanimação, estancamento de hemorragias, 
imobilizações e transporte de feridos. Técnicas de Natação. Técnicas de submersão e apnéia. Exercícios de 
primeiros socorros, como primeiras medidas, busca, localização e sinalização, além de outros dispostos. 
 
Fica desde já estabelecido que: antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará uma avaliação dos 
conhecimentos e do domínio prático operacional do candidato, relativamente ao veículo, máquina / equipamento 
que irá realizar a prova. Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo 
qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado 
desclassificado e eliminado do Concurso público. 
 
A não apresentação dos documentos impedirá a realização da prova do candidato. 
 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que 
fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços 
www.directacarreiras.com.br;  www.porangaba.sp.gov.br e no “JORNAL NOSSO INFORMATIVO”, visando 
atender ao restrito interesse público. 
 
 
Porangaba/SP, 20 de dezembro de 2018. 
 

A COMISSÃO  


