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CARLOS EDUARDO NOBREGA, Presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo, inscritos ao Concurso Público para provimento do cargo de 
Motorista, de acordo com o disposto em Edital 01/2013, Capítulo IX, com as instruções a seguir:  

I – INSTRUÇÕES ESPECIAIS  

 

1. Ao candidato só será permitida a participação nesta etapa, em data, horário e local respectivos, constantes neste 
Edital de Convocação ou nas informações disponibilizadas no site do Instituto Qualicon, (www.iq.org.br) e afixadas na 
Câmara Municipal de Taboão da Serra. 
1.1. O candidato deverá comparecer ao Prédio da Câmara Municipal de Taboão da Serra, localizado à Avenida Dr. 
José Maciel, nº 517 – Jardim Maria Rosa - Taboão da Serra – SP para a prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário marcado para a realização da prova, munido de Documento Oficial de Identidade, no seu original e 
da Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” ou superior em validade. 
1.2. Ao candidato só será permitida a participação na Prova Prática, na respectiva data, horário e local determinado. Não 
sendo permitida em hipótese alguma a realização da Prova fora do local e horário designado. 
1.3. Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada, para justificar o atraso ou a ausência a qualquer uma das 
etapas das provas, seja qual for o motivo alegado. 
1.3.1. Não será admitido nos locais de provas o candidato que se apresentar após os horários estabelecidos. 
1.3.1.1. A falta do candidato implicará sua eliminação do Concurso Público. 
2. Será aceito como documento válido, no seu original e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza a 
identificação do candidato, de acordo com o item 7.6. e suas alíneas “a” e “b”, do Edital nº 01/2013 de Abertura das 
Inscrições. 
2.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista 
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados e protocolos. 
2.2. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade ou qualquer um dos documentos mencionados no item 2, 
deste Edital, ainda que autenticadas. 
2.3. Não será aceito para a realização da prova qualquer outro tipo de protocolo de habilitação. 
2.4. Sem documento de Habilitação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, mesmo que apresente Boletim 
de Ocorrência ou equivalente. 
3. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório, não interferindo na classificação do candidato e será 
aplicada apenas aos candidatos relacionados neste Edital de Convocação.  
4. Aos candidatos que participarem da Prova Prática, serão atribuídos os conceitos “HABILITADO” ou “NÃO 
HABILITADO”.  

a) A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem).  

b) Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta).  
5. O candidato não HABILITADO na Prova Prática será eliminado do Concurso Público.  
6. Durante a realização da Prova Prática, o candidato somente poderá circular pelo local de prova acompanhado do 
Examinador ou seu auxiliar, não podendo retirar-se, sob pena de ser eliminado do Concurso Público.  
7. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência ou a participação de terceiros na realização das respectivas 
provas.  
8. A prova para o cargo de Motorista CNH “B”, será realizada em carro de até 8 passageiros.  
9. Na Prova Prática, o candidato será submetido à avaliação individual visando a aferir sua habilidade técnica para o 
desempenho eficaz das atividades relacionadas ao cargo para o qual concorre.  
9.1. Critério de Avaliação:  
a) Verificações preliminares no veículo;  

b) Execução de manobras e tarefas pertinentes ao cargo;  

c) Técnicas / habilidades na condução do veículo;  

d) Finalização da tarefa e estacionamento do veículo;  

e) Observação das normas básicas de trânsito, segurança e sociabilidade.  
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9.2. Será ELIMINADO do concurso o candidato que não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de 
aproveitamento em qualquer uma das fases. O candidato não habilitado na Prova Prática será eliminado do Concurso.  
 
 
 

 

 

Taboão da Serra, 21 de fevereiro de 2014. 

 
 

Carlos Eduardo Nóbrega 
Presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra 



CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
Concurso Público - Edital Nº 001/2013
Convocação para a prova prática 

10499188- Motorista

Edereço : Avenida Dr. José Maciel, nº 517

Inscrição Candidato Documento Total Objetiva Data: Horário:

04002237 ALDO DA SILVA MATOS 17158962X 70 09.03.2014 08:00

04025121 ALESSANDRO DOS SANTOS DE SOUZA 23506750-7 63,33 09.03.2014 08:00

04020987 ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 163557159 73,33 09.03.2014 08:00

04038584 CASSIANO DIAS SOARES 274887204 66,67 09.03.2014 08:00

04037677 CRISTINA PRESTES LUZIRAO 278070474 60 09.03.2014 09:00

04031954 EDVALDO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR 206182673 60 09.03.2014 09:00

04008367 JOSE ROBERTO CHARAPA ALVES 18.492.959-3 70 09.03.2014 09:00

04031253 MARCIO LUIZ BARTO 4935456-8 66,67 09.03.2014 09:00

04027973 MARCOS FERNANDO BARBOSA DIAS 29.113.982-6 63,33 09.03.2014 10:00

04024907 SANDRO MARTINS MAKIYAMA 19185931-X 66,67 09.03.2014 10:00

04025440 SERGIO HENRIQUE MIRANDA 344868151 63,33 09.03.2014 10:00

04045629 VAGNER JANDOSA CORDEIRO 278593094 63,33 09.03.2014 10:00


