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EDITAL DE RESPOSTAS DOS RECURSOS E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS 

 
A Prefeitura da Estância de Socorro/SP, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente nomeada pela 
Portaria N° 8.302/2019, usando das atribuições legais: 
 
I. DIVULGA as respostas dos recursos interpostos em face a Classificação das Provas Objetivas divulgada em 
06/09/2019, cujo prazo para protocolo foi respectivamente do dia 06/09/2019 ao dia 10/09/2019; e ainda o Resultado do 
Parecer, a saber: 
 
Obs. A resposta na íntegra está disponível ao Candidato, através do site da Integri Brasil, no “Painel do Candidato”, link 
“Meus Recursos”. 
 

Cód. e Emprego Nome Status 

1.02 – Motorista 
Andre Luis Lorencon Indeferido 

Murilo Menezes de Alencar Lima Rios Indeferido 

2.05 – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
Larissa Aparecida Muciacito Muniz Indeferido 

Natalia da Silva dos Santos Indeferido 

2.06 – Fiscal 
Andreia Fontim Ferraz Montanheiro Deferido 

Vilson Marcelino de Souza Indeferido 

 
II. CONVOCA os candidatos que foram classificados e habilitados na Prova Objetiva, para a realização da PROVA 
PRÁTICA, no município de Socorro/SP, obedecendo à data, horários e local, a seguir: 

 

PROVAS PRÁTICAS – DATA: 22/09/2019 

Horário previsto de início: 08h00min*  

*Havendo estrutura instalada e pronta no local dos testes, os trabalhos poderão ser iniciados 
antes mesmo do horário previsto,  respeitado a ordem de chegada dos candidatos e 

sem qualquer prejuízo aos demais, vez que os testes são individuais. 

Emprego/ Candidato Local 

1.01 – Operador de Máquinas Pesadas 

Do 1º a 6º classificado 

ALMOXARIFADO MUNICIPAL 

End.: Estrada Municipal Farmacêutico Oswaldo 
Paiva, 855, Lavras de Baixo – Socorro/SP 

1.02 – Motorista 

Do 1º ao 15º class. – 08h00 

Do 16º ao 30º class. – 09h00 

Do 31º ao 45º class. – 10h00 

Do 46º ao 60º class. – 11h00 

Do 61º ao 75º class. – 14h00 

Do 76º ao 92º class. – 15h00 

 
III. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 

a) Os candidatos deverão apresentar obrigatoriamente a Carteira Nacional de habilitação “CNH” categoria “D” ou 
superior dentro da validade. 

b) 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. 
 

IMPORTANTE: A não apresentação do documento aqui exigido impedirá a realização da prova pelo 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.integribrasil.com.br e 
www.socorro.sp.gov.br e no Jornal Oficial do Município de Socorro, visando atender ao restrito interesse público. 
 
Estância de Socorro/SP, 13 de setembro de 2019. 

A COMISSÃO 


