
 
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA - RJ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROVAS PRÁTICAS 
 
 

 

A Prefeitura Municipal de Itatiaia torna público a data, horários, locais e demais disposições 
para a realização da segunda prova prática dos candidatos aos cargos de Cozinheiro 
(Plantonista), Merendeira e Motorista que tenham sido aprovados nas provas objetivas 
realizadas em 14/04/19 e classificados nas proporções estabelecidas neste Edital, conforme 
resultado final do concurso divulgado, no dia 10 de junho de 2019, no site www.ibam-
concursos.org.br: 
 
- Cozinheiro (Plantonista) - classificados nas provas objetivas da 7ª até a 18ª colocação*; 

- Merendeira - classificados nas provas objetivas da 24ª até a 45ª colocação*; 

- Motorista - classificados nas provas objetivas da 27ª até a 52ª colocação*. 

* Foi observado, por cargo, o percentual de reserva para candidatos afrodescendentes - 
AD, conforme lei municipal. 
 
Esta convocação está baseada nos termos do Edital do Concurso Público nº 01/2019, em 
especial no subitem 6.5.7, transcrito a seguir: 
 

6.5.7. A critério da Prefeitura Municipal de Itatiaia, os candidatos aos cargos de Cozinheiro, 
Merendeira, Merendeira (Maromba) e Motorista que tenham sido aprovados nas provas 
objetivas e classificados após o critério definido no item 6.5.1 poderão ser convocados no 
prazo de validade deste concurso para as provas práticas, obedecida a ordem rigorosa de 
classificação. 

 
 
1. Locais, data, horários, conteúdos e candidatos habilitados para realização das provas 
 

CARGO: Cozinheiro (Plantonista) 

Local de realização: Colégio Municipal Reinado Maia Souto, situado na Rua São José, 
nº 211 - Centro, Itatiaia/ RJ. 
Data: 06/02/22. 
Conteúdo: Recebimento dos gêneros a serem preparados. Pré-preparo e preparo dos 
gêneros. Apresentação do prato pronto para análise sensorial. 
 

DIA 06/02/22 às 8h00 
Classificados da 7ª a 18ª colocação 

Nome do candidato Inscrição 

RAFAEL GOULART ALVES 56018-9 

ROSA CATARINA DE CASTRO FERREIRA 51737-2 

JOSIMAR JOSE DE OLIVEIRA (AD) 52777-7 

CAMILA DE OLIVEIRA NICOLAU 52576-6 

KALIER RIBEIRO MACHADO 65194-0 

GEOVANA DOS REIS BARBOSA DA SILVA 64844-2 

FERNANDA DE OLIVEIRA BELTRAMI 55645-9 

CLEOMO DO NASCIMENTO (AD) 64643-1 

RITA DE CASSIA PORTUGAL GOMES GAVINHO (AD) 57115-6 

ROSANA GOMES CHAVES (AD) 51557-4 

STHEPHANE GABRIELA LARCHER 64437-4 

WELLESSON DENNIS DE OLIVEIRA 65952-5 
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CARGO: Merendeira 

Local de realização: Colégio Municipal Reinado Maia Souto, situado na Rua São José, 
nº 211 - Centro, Itatiaia/ RJ. 
Data: 06/02/22. 
Conteúdo: Recebimento dos gêneros a serem preparados. Pré-preparo e preparo dos 
gêneros. Apresentação do prato pronto para análise sensorial. 
 

DIA 06/02/22 às 8h00 
Classificados da 24ª a 29ª colocação 

Nome do candidato Inscrição 

MARIA DA CONCEICAO DE PAULA CARVALHO DA SILVA 62650-3 

SILVANA GOMES SOUTO 55921-0 

RICARDO DA SILVA (AD) 52707-6 

LUCIDALVA ALVES FLOR VIEIRA  66097-3 

ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES 57210-1 

SANDRA MARA RIBEIRO MARTINS DE SOUZA 62882-4 

DIA 06/02/22 às 13h30 
Classificados da 30ª a 45ª colocação, mais uma candidata afrodescendente 

Nome do candidato Inscrição 

NOEMI PARREIRA DA SILVA 54567-8 

KATIA CRISTINA DA SILVA 64058-1 

JANETE SANTOS DA SILVA 53776-4 

RAQUEL DA SILVA SANTOS (AD) 64274-6 

NORMA HUFNAGEL ARISIO RODRIGUES 57002-8 

GISLENE DA CONCEICAO DOMINGOS 56645-4 

JANE GLICIA GONCALVES PIRES 63366-6 

ELIANE MARA NASCIMENTO DA SILVA (AD) 64253-3 

LILIAN SILVIA DA SILVA SABINO 66222-4 

VIVIANE CARDOSO ROCHA ARAUJO 58664-1 

THAIS MIRANDA DA SILVA 54496-5 

SIMONE FERREIRA  55162-7 

DANIELA CORREIA DE ALMEIDA 52589-8 

MARIA DIONETE ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO 51739-9 

LARISSA COELHO BRAGA 62457-8 

FABIANA JACINTO  62913-8 

ANA ELISA GUIMARAES DA SILVA DE CARVALHO (AD) 52048-9 

 
 

CARGO: Motorista 

Local de comparecimento para realização da prova: Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa 
Gregori, localizado na Rua Roberto Cotrim s/nº - Campo Alegre, Itatiaia/ RJ. 
Data: 06/02/22. 
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. 
 

DIA 06/02/22 às 8h30 
Classificados da 27ª a 41ª colocação 

Nome do candidato Inscrição 

EVANDO DA ROCHA MORGADO 55651-3 

COSME JOSE MATINS DE SOUZA 53181-2 

LAZARO FERREIRA DA PAZ SILVA 64249-5 

LUIS FELIPE DA SILVA 59211-0 

TIAGO HONORATO DOS SANTOS (AD) 56706-0 

RAFAEL GUIMARAES FONTES 64236-3 

ANTONIO ADEMIR DE CARVALHO FELICIO 56494-0 

MAURICIO JUNIOR DA SILVA DINIZ 54644-5 



 
  

 

BRUNO ANDRADE DA COSTA 52190-6 

JOAO HENRIQUE QUIRINO 54239-3 

CLAYTON DA CONCEICAO 59667-1 

ALEX DA SILVA OLIVEIRA 63553-7 

RAPHAEL DOS SANTOS CAVALCANTE 63689-4 

TIAGO DE ALMEIDA SOUSA 52250-3 

RODRIGO DE FREITAS BRAGA  56333-1 

DIA 06/02/22 às 13h30 
Classificados da 42ª a 52ª colocação, mais 4 candidatos afrodescendente 

LUIZ FERNANDO LEMOS DE SOUZA 63307-0 

REINALDO DA SILVA OLIVEIRA  63210-4 

MARIO JORGE ALMEIDA CAMPOS 56471-0 

ELON DE SOUSA SILVA 52465-4 

LEYVERSON DE FREITAS CRUZ 58344-8 

SAULO SILVA BRASIL 63497-2 

DIEGO MACIEL DA SILVA 53471-4 

JOAO CARLOS DA COSTA 58879-2 

NATHAN BATISTA DOS REIS LOPES 56042-1 

MARCUS VINICIUS FERREIRA AGOSTINHO 56048-0 

RODRIGO BITENCOURT MOCELLIN 52908-7 

AISLAN SILVA DE ANDRADE (AD) 62859-0 

JOBERTO MACHADO DE FREITAS FILHO (AD) 56495-8 

LUIZ FERNANDO COUTINHO (AD) 58144-5 

JOSE HENRIQUE DE PAULA CUNHA (AD) 53397-1 

 
2. Procedimentos 

▪ Os candidatos deverão comparecer aos locais de provas no dia e horários definidos para 
cada cargo, 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 prova para seu cargo, não fará 
a prova e será eliminado do concurso público. 

▪ Os candidatos convocados para realização das provas práticas deverão portar o 
documento original de identidade, dentro do prazo de validade, sem esse documento o 
candidato não fará a prova. 

▪ Os convocados do cargo de Motorista deverão portar o original da Carteira de 
Habilitação Profissional Categorias D ou E, dentro do prazo de validade, sem esse 
documento o candidato não fará a prova. 

▪ Todos os candidatos deverão usar vestes e calçados apropriados para as atividades que 
serão realizadas no dia da prova, os quais não interfiram na segurança da realização, não 
sendo permitido o uso de bermuda, chinelos e similares.  

▪ Os candidatos aos cargos de Cozinheiro e Merendeira deverão, preferencialmente, se 
apresentar para a realização da prova prática, adotando os seguintes procedimentos: 

a) vestir roupas claras, sapatos fechados, camiseta de manga curta; 

b) não usar acessórios tais como brincos, pulseiras, anéis entre outros; 

c) ter os cabelos presos; 

d) ter as unhas curtas e sem esmalte;  

e) ter barba, bigode, cavanhaque ou similar curto. 

▪ Nenhum candidato fará a prova prática fora do dia, horários e locais fixados neste Edital. 

▪ Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 



 
  

 

▪ A sequência de realização das provas práticas 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 nas provas práticas. 

▪ Fica proibido qualquer tipo de registro, por parte dos candidatos e/ou terceiros, durante a 
execução das atividades, sob pena de eliminação. 

▪ Não será permitida a permanência de pessoas estranhas aos trabalhos no local de 
realização da prova. 

▪ O candidato que se sentir prejudicado, poderá interpor recurso, mediante requerimento 
individual, desde que: 
a) seja dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Itatiaia e entregue para registro na Secretaria de Administração, situada na Praça 
Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro, Itatiaia/ RJ, nos horários de 9h00 às 12h00 e de 14h00 
às 17h00, de segunda à sexta-feira, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 
após o ato que motivou a reclamação; 
b) constem obrigatoriamente do recurso: nome completo do candidato, número da 
inscrição, cargo ao qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos motivos. O 
referido recurso deverá ser devidamente assinado pelo candidato em todas as folhas; 
c) seja apresentado digitado ou preenchido a mão, conforme modelo constante do Anexo 
IV disponível no site www.ibam-concursos.org.br 

Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for 
apresentado fora do prazo estabelecido na letra “a” deste item. 

Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, procuração, via postal, Internet ou 
outro meio que não seja o especificado neste Edital de Convocação. 

Será dada publicidade às decisões dos recursos no site www.ibam-concursos.org.br. 

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

 
 
3. Protocolos Sanitários 

▪ O candidato deve comparecer ao local de provas utilizando máscara para proteção à 
COVID-19 podendo portar álcool em gel ou líquido antisséptico (70%). A máscara deve 
cobrir totalmente o nariz e a boca do participante. 

▪ Será de responsabilidade do candidato levar água para uso individual durante sua 
permanência no local de prova. 

▪ No local de prova haverá aferição de temperatura corporal dos candidatos e higienização das 
mãos. Caso algum candidato apresente temperatura superior a 37,5º C, o mesmo poderá 
realizar a prova em local separado - acompanhado dos avaliadores e fiscalização do IBAM. 

▪ Não será permitida a alimentação do candidato durante a realização da prova, exceto os 
candidatos com condições de saúde que requerem alimentação intervalada (diabéticos, 
hipertensos, hipotensos, etc.). Nesses casos, os candidatos deverão comparecer ao local 
de prova munido do laudo médico que ateste sua condição e a alimentação ocorrerá em 
local designado pela Coordenação do IBAM. 

▪ O candidato não poderá retirar a máscara facial de proteção durante a realização da prova 
e enquanto estiver no local a não ser para beber água ou se identificar. 

▪ O candidato deverá utilizar sua própria caneta para assinar a lista de presença e demais 
documentos que se façam necessários. 

▪ O candidato ao terminar sua prova deverá retirar-se imediatamente do local, não podendo 
permanecer em suas dependências, exceto para utilizar o banheiro. 
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▪ O candidato que descumprir as regras constantes deste Edital, especialmente se retirar a 
máscara durante a permanência no local de prova ou desrespeitar as normas aqui 
estabelecidas ou as orientações da equipe do IBAM quanto ao distanciamento e medidas 
de prevenção de contágio, será eliminado do concurso e retirado do local de prova. 

 
 
 

Itatiaia, 17 de janeiro de 2022. 
 
 

Prefeito Municipal 
 
 


