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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 

 

A Prefeitura do Município de Piranguinho/MG, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Concurso 
Público especialmente nomeada pela Portaria nº 195 de 2019, usando das atribuições legais: 
 
I. CONVOCA: todos os candidatos abaixo relacionados para a realização da Prova Prática, no Município de 
Piranguinho/MG, obedecendo à data, horário e local, a seguir: 
 

DATA: 12/01/2020 – PERÍODO: MANHÃ 
Abertura dos Portões: 09h30min. 

Cargos Candidatos Local 

1.01 – Motorista Até o 15º classificado 
BARRACÃO DA PREFEITURA  
Endereço: Rua Paulo Carneiro,  

Bairro Beira Rio - Piranguinho/MG 

 
 
II. 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, 
munidos obrigatoriamente: 
a) do documento de identidade original com foto; 
b) roupas apropriadas para a execução das provas;  
c) os candidatos deverão apresentar obrigatoriamente a Carteira Nacional de Habilitação “CNH” categoria “D” ou 

superior válida. 
 
O candidato que não apresentar os documentos e exigências descritas neste Edital será impedido de realizar a Prova e 
ainda será considerado inapto e excluído do Concurso Público. 
 
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. 

 

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 no endereço www.directacarreiras.com.br, 
visando atender ao restrito interesse público. 

 

Piranguinho/MG, 04 de janeiro de 2020. 

 

A COMISSÃO 

http://www.directacarreiras.com.br/

