SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE DE RIO DAS OSTRAS/ RJ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA

Nos termos do subitem 5.4 Prova Prática do Edital do Concurso Público nº 01/2019, o
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras torna público a data,
horário, local e demais disposições para a realização da prova prática para os candidatos ao
cargo de Motorista que tenham sido aprovados nas provas objetivas e classificados até a 5ª
colocação.
A convocação está em conformidade com o resultado parcial divulgado, no dia 14 de janeiro
de 2020, no site www.ibam-concursos.org.br.

CARGO: Motorista
Local de realização: Centro de Qualificação Profissional. Rua do Engenheiro, Lote 9C,
Quadra F, CEP 28890-000 - Zona Especial de Negócios (ZEN). Ponto de referência:
Concessionária Honda Hayasa
Data: 02/02/20.
Conteúdo: Verificações preliminares no veículo; Execução de manobras; Técnicas /
habilidades na condução do veículo; Finalização da tarefa e estacionamento do veículo;
Observação das normas básicas de trânsito, segurança e sociabilidade.

Inscrição
317494-7
318791-5
243411-8
221501-3
255047-1

DIA 02/02/20 às 16h00
Classificados da 1ª a 5ª colocação
Nome do Candidato
JOSÉ AURÉLIO ALMEIDA DA SILVA
EGNALDO VIEIRA MACHADO
WILSON BASTOS DA SILVA
RICARDO ANELIO DA SILVA PINTO
DANIEL CARVALHO CARDOZO

INFORMAÇÕES GERAIS


Os candidatos deverão comparecer ao local de provas no dia e horário definidos, com no
mínimo meia hora de antecedência do horário previsto para o início das provas.



O candidato que chegar ao local após o horário de início da avaliação, não fará a prova e
será eliminado do concurso público.



Os candidatos convocados para realização da prova prática deverão portar o original da
Carteira de Habilitação Profissional Categoria D, dentro do prazo de validade, sem
esse documento o candidato não fará a prova.



Os candidatos deverão usar vestes e calçados apropriados, os quais não interfiram na
segurança da realização das provas, não sendo permitido o uso de bermuda, chinelos,
sandálias e similares.



Nenhum candidato fará a prova prática fora do dia, horário e local fixados neste Edital.



Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.
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A sequência de realização da prova prática respeitará a ordem decrescente de
classificação, obtida pelos candidatos nas respectivas provas objetivas, podendo à Banca
Examinadora definir outras formas de trabalho, desde que com a finalidade de preservar o
bom andamento da avaliação.



Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta)
pontos na prova prática.



Aplicam-se a esta etapa do concurso as regras dispostas no Edital nº 01/2019.

Alexandre Beleza Romão
Presidente do SAAE de Rio das Ostras
Rio das Ostras, 27 de janeiro de 2020.

