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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA
EDITAL Nº 04/2017
APLICAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS

A Prefeita do Município de Baianópolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que:
1º As provas práticas serão realizada no dia 18/06/2017, no município de Baianópolis – BA, nos seguintes
locais:


ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, ENDEREÇO: AV ACM, 241, CENTRO, BAIANOPOLIS - BA.

2º Os turnos e horários para realização das provas estão definidos no quadro abaixo:
NÍVEL
TURNO
HORÁRIO
MOTORISTA – CATEGORIA – “D” OU “E”

MATUTINO

08:00H - HORÁRIO DE BRASÍLIA

MOTORISTA – CATEGORIA “B”

MATUTINO

08:00H - HORÁRIO DE BRASÍLIA

3º Os portões serão abertos 10 (dez) minutos antes do horário definido no item anterior e fechados
pontualmente nos horários definidos no mesmo item, e seu termino seguira o cronograma da equipe no
dia da prova. Os relógios seguirão o HORÁRIO DE BRASÍLIA. Aconselhamos aos candidatos que estejam
presentes nos locais de prova com 60 (sessenta) minutos de antecedência.
4º Os candidatos deverão comparecer, obrigatoriamente, munidos da CNH original e dentro do prazo da
validade, conforme a categoria escolhida na inscrição do Candidato, sem a qual não poderão fazer a prova.
Não será aceito protocolo desse documento. Durante a realização da prova, o candidato será avaliado nos
quesitos que constarão na ficha de avaliação do candidato, elaborada com base nos critérios de avaliação
do DETRAN.
5º A Prova Prática será de caráter eliminatório, e sua aplicação será de responsabilidade da Status
Consultoria e Assessoria Pública, podendo ser aplicada direta ou indiretamente conforme critérios da
Administração.
6º Segue em anexo a lista de convocados para a realização da Prova Prática.
7º Permanecem inalterados os demais itens dos Editais anteriores.

Baianópolis - BA, 14 de junho de 2017.
Prefeitura Municipal de Baianópolis

Comissão Realizadora do Processo Seletivo

Status Consultoria e Assessoria Publica

www.statusnet.com.br
status.concursos@hotmail.com

1

