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PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA ,  Estado de São Paulo,  no uso de suas at r ibu ições,  to rna públ ico :  

I .  A  CONVOCAÇÃO  dos  candidatos aprovados na Prova Objet i va,  con forme estabelec ido no Capí tu lo  X  do 

Edi ta l  Nº  01/2011,  dos Cargos de  Motor is ta  A e Motor is ta  B,  para rea l izarem a Prova Prát ica  de Direção 
Veicular ,  no d ia  11 de março de 2012,  de acordo com as or ientações e  l is tagem in formada s abaixo.  

 
I I .  A  CONVOCAÇÃO  dos candidatos aprovados na Prova Objet i va,  con forme estabelec ido no Capí tu lo  XI I  do  

Edi ta l  Nº 01/2011,  do Cargo de Guarda Munic ipa l ,  para rea l i zarem o Teste de Capaci tação Fís ica ,  no d ia  11 

de março de 2012,  de  acordo com as or ientações  e l is tagem in formadas abaixo.  
 

I – DA PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR 

1.-  O candidato deverá comparecer ao loca l  des ignado para a prova com antecedência mín ima de 30 ( t r in ta)  

minutos antes do horár io  marcado,  por tando documento de ident idade,  no seu or ig ina l .  

1.1. -  A Prova Prát ica de Direção Veicular será  real izada no dia 11 de março de 2012 no Parque Recreativo 
Municipal  “Cyro Armando Catta Preta” –  Parque da Gruta -  Rua Recinto Parque,  s /nº ,  para os cargos de 
Motorista A e  Motorista B.  

1 .2. -  Será acei to  como documen to vá l ido ,  no seu or ig ina l ,  um dos documentos de ident idade  a segui r :  Cédula 

Of ic ia l  de Ident idade;  Carte i ra  e/ou Cédula de Ident idade expedida pela  Secretar ia  de Segurança,  pe las Forças 
Armadas,  pe la Pol íc ia  Mi l i tar ,  pe lo Min is tér io  das Relações Exter io re s;  Carte i ra  de Trabalho  e Previdênc ia 
Soc ia l ;  Cer t i f icado de Reservis ta ;  Passaporte;  Cédulas de Ident idade fornec idas por  Órgãos ou Conselhos de 
Classe,  que,  por  Le i  Federa l ,  va lem como documento de ident idade (OAB, CREA, CRC, CRA, CRQ etc)  e  
Carte i ra  Nac ional  de  Habi l i tação –  CNH (com fotograf ia  na fo rma da Lei  nº 9 .503/97) .  

1.2.1. -  Não serão acei tos como documentos de ident idade:  cer t idões de nasc imento,  t í tu los e le i tora is ,  car te i ras 

de motor is ta  (modelo ant igo) ,  car te i ras de  estudante,  car te i ras func iona is  sem valo r  de  ident idade,  nem 
documentos i legíve is ,  não ident i f icáveis  e/ou dani f icados e protocolos.  

1.2.2. -  Não serão ace i tas cópias de documentos de ident idade ou de qualquer  um dos documentos 

mencionados no i tem 1.1,  deste Edi ta l ,  a inda que autent ica das.  

1.2.3. -  Os documentos deverão esta r  em perfe i tas  condições,  de forma a permi t i r ,  com c larez a,  a  ident i f icação 

do candidato.  

2.-  Conforme d isposto no i tem 10.7 .  do  Edi ta l  Nº 01/2011,  para a  rea l ização da  Prova Prát i ca ser á exig ida ,  
para o cargo de Moto r is ta  A,  a  Carte i ra  Nac iona l  de Habi l i tação –  CNH, Categoria “D” ,  em val idade,  e  no seu 
or ig ina l  e  para o  cargo  de Motor is ta  B,  a  Carte i ra  Nac ional  de Habi l i tação –  CNH, Categoria  “C” ,  em val idade,  

e  no seu or ig ina l  

2.1. -  Sem a  Car te i ra  Nac ional  de Habi l i t ação –  CNH, ou equiva lente,  no seu or ig ina l ,  con forme previs to  no 
Código Bras i le i ro  de Trâns i to ,  em seu ar t igo 159 ,  parágrafos 1º e  5º,  o  candidato não poderá real izar a prova .  

Não será  acei ta ,  em h ipótese a lguma, Carte i ra  Nac ional  de  Habi l i tação –  CNH em fotocópia,  a inda que 
autent icada.  

2.1.1 . -  Caso o candidato apresente a Carte i ra  Nac ional  de Habi l i tação  –  CNH, no modelo ant igo (sem foto) ,  

es ta deverá estar  dentro  do per íodo de  va l idade e acompanhada de um dos documentos c i tados no i tem 1. 2.  

3.-  Ao candidato só será permit ida  a part ic ipação nas provas,  na respectiva data ,  horário e local  
determinados.  

3 .1 . -  Não será  permit ida,  em hipótese alguma,  real ização das provas fora do local  designado.  

3.1.1 . -  Não haverá  segunda chamada,  se ja qual  for  o  mot i vo a leg ado,  para jus t i f icar  o  at raso ou  a ausênc ia,  na 

Prova Prát ica.   

4.-  O candidato  deverá observar  as normas e os  procedimentos para a rea l ização das  Provas Prát icas ,  cont idos 

no Edi ta l  n º 01/2011 ,  do  Concurso Públ ico .  

5.-  Serão ut i l i zados  os seguintes veícu los:  

5.1. -  Para o cargo  de Motor is ta  A:  Ônibus modelo 18320,  ano 2009.  

5.2.  -  Para o cargo de Motor is ta  B:  Car ro modelo  Gol  1000,  ano 2005.  

6.-  Segue a re lação ,  d ivu lgada abaixo ,  dos candidatos dos cargos de Motor is ta  A e  Motor is ta  B  que obt ive ram 

pontuação na Prova Objet iva,  d i scr iminados por  Código do Cargo /  Cargo,  constando suas in formações na 
seguinte ordem: Número de Inscr ição,  Nome do Candidato em ordem al fabét ica,  Número do  Documento de 
Ident idade,  data  de apl i cação da prova e horár io  da prova ,  confo rme espec i f icado abaixo:  
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Relação de  Candidatos  Convocados para a Prova Prát ica  

Cargo: 101 - MOTORISTA A 
Local: Parque Recreativo Municipal "Cyro Armando Catta Preta" 
 (Parque da Gruta) 
 Rua Recinto Parque S/N - Orlândia - SP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscrição       Nome Identidade Data Horario 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

307000011Q JOSE FRANCISCO ATILIO MANSO 46071365-6 11/3/2012 09:00 
307000012S JOSÉ ROBERTO PEREZ JUNIOR 33013249-0 11/3/2012 09:00 
307000015N MARIO FAZZA 16651576-0 11/3/2012 09:00 

Cargo: 102 - MOTORISTA B 
Local: Parque Recreativo Municipal "Cyro Armando Catta Preta" 
 (Parque da Gruta) 
 Rua Recinto Parque S/N - Orlândia - SP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscrição       Nome Identidade Data Horario 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

307000021T ALEXANDRE ROBERTO DE SOUZA 3301323-3 11/3/2012 10:00 
307000023M ANDERSON DONISETI BRAGA 23718390-0 11/3/2012 10:00 
307000029N CLAUDIO EDUARDO LEMOS 19356387 11/3/2012 10:00 
307000030U CLÁUDIO ROBERTO RUFO RIBAS 27765363-0 11/3/2012 10:00 
307000032N DIONE DA SILVA LUZ 41189867-x 11/3/2012 11:00 
307000033P EDENILSON GASPAR LIMA 28.125.186-1 11/3/2012 11:00 
307000038O EDUARDO HENRIQUE MIAN 16651542-5 11/3/2012 11:00 
307000040M FABIO ALEX RIBEIRO MARQUES 42233935-0 11/3/2012 11:00 
307000050P JOSÉ FERREIRA GOMES NETO 19730516-7 11/3/2012 12:00 
307000071M REGINALDO PEDRO TREVIZAN 18981951 11/3/2012 12:00 
307000073Q ROBERTO DE FARIA  43324412-4 11/3/2012 12:00 
307000075U ROBSON ROBERTO DE LIMA 24308862--0 11/3/2012 12:00 
 

II – DO TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA 

1.-  O candidato deverá comparecer ao loca l  des ignado para a prova com antecedência mín ima de 30 ( t r in ta)  

minutos do horár io  marcado para a rea l ização  de seu Teste de Capaci tação Fís ica,  munido de documento 
of ic ia l  de ident idade,  no seu or ig ina l ,  roupa apropr iada para prát ica desport iva ,  ou se ja,  bas icamente ca lção e 
camiseta ou agasalhos e ca lçando tên is .  
1.1. -  O Teste de Capacitação Física será real izado no dia  1 1 de março de 2012 no Parque Recreativo 
Municipal  “Cyro Armando Cat ta Preta”  –  Parque da Gruta -  Rua Recinto Parque,  s /nº ,  para o cargo Guarda 
Municipal .  

1.1.1. -  Será  acei to  como documento vá l ido,  no seu or ig ina l ,  um dos do cumentos de ident idade  a segui r :  Cédula 

Of ic ia l  de Ident idade;  Carte i ra  e/ou Cédula de Ident idade expedida pela  Secretar ia  de Segurança,  pe las Forças 
Armadas,  pe la Pol íc ia  Mi l i tar ,  pe lo Min is tér io  das Relações Exter io res;  Carte i ra  de Trabalho  e Previdênc ia  
Soc ia l ;  Cer t i f icado de Reservis ta ;  Passaporte;  Cédulas de Ident idade fornec idas por  Órgãos ou Conselhos de 
Classe,  que,  por  Le i  Federa l ,  va lem como documento de ident idade (OAB, CREA, CRC, CRA, CRQ, etc)  e  
Carte i ra  Nac ional  de  Habi l i tação –  CNH (com fotograf ia  na fo rma da Lei  nº 9 .503/97) .  

1.1.2 . -  Não serão acei tos como documentos de ident idade:  cer t idões de nasc imento,  t í tu los e le i tora is ,  car te i ras 

de motor is ta  (modelo ant igo) ,  car te i ras de  estudante,  car te i ras func ionais  sem valo r  de  ident idade,  nem 
documentos i legíve is ,  não ident i f icáveis  e/ou dani f icados e protocolos.  

1.1.3. -  Não serão ace i tas cópias de documentos de ident idade ou  de qualquer  um dos documentos 

mencionados no i tem 1. 2. ,  deste Edi ta l ,  a inda que autent icadas.  

1.1.4. -  Os documentos deverão esta r  em perfe i tas  condições,  de forma a permi t i r ,  com c lareza,  a  ident i f icação 

do candidato.  

2.-  Conforme d isposto  no i tem 12.6. ,  e  seus subi tens,  do Edi ta l  Nº 01/2011,  para  a rea l i zação do Teste  de 

Capaci tação Fís ica,  o  candidato convocado deverá apresen ta r-se munido de Atestado Médico,  emi t ido com no 
máximo 5 (c inco)  d ias de antecedência à data da prova ( inc lus ive) ,  espec i f icando que o candidato deve:  
“ESTAR APTO PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO” .  
2.1. -  O candidato que não apresentar  o  atestado de acordo  com  as in formações constantes no  i tem 2 deste 
Edi ta l  NÃO  poderá p restar  o  re fe r ido Teste e  será automat icamente exc luído do Concurso Públ ico.  
2.2. -  O modelo de Atestado Médico a  ser  entregue no d ia  do Teste  de Capaci tação Fís ica é o d isposto abaixo:  
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MODELO DE ATESTADO MÉDICO 

 
ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A)  ____________________________________,  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE _______________________________,  ENCONTRA -SE APTO(A) À PRÁTICA 
DE ESFORÇO FÍSICO, ESTANDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DE SAÚDE PA RA A REALIZAÇÃO DO 
TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, INTEGRANTE DO CONCURSO 
PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ORLÂNDIA.  

 
DATA: (máximo de 5 dias de antecedência da data da prova,  incluindo esta data)  

 
ASSINATURA DO MÉDICO E CAR IMBO COM O Nº DO CRM  

 

3.-  Ao candidato só será permi t ida a par t ic ipação no Teste de Capaci tação Fís ica,  na respect iva data,  horár io  e 

loca l  determinados.  

3.1. -  Não haverá  segunda chamada,  se ja qual  for  o  mot i vo a legado,  para jus t i f icar  o  at raso ou  a ausênc ia na 

rea l ização do  Teste de Capaci tação Fís ica.   

3.1.1 . -  Não será permi t ida,  em h ipótese a lguma,  rea l ização  do Teste fo ra do loca l  des ignado.  

3.2. -  Em razão de condições c l imát icas,  a  cr i tér io  da banca examinadora,  o  Teste de Capaci tação Fís ica 

poderá ser  cancelado ou in terrompido ,  acarre tando,  aos candidatos que a inda não rea l izaram a prova,  o  
ad iamento para nova da ta,  poster iormente  est ipu lada e d ivu lgada.  

3.3. -  O candidato que vier  a  ac identar -se em qualquer um dos exerc íc io  do Teste de Capaci tação Fís i ca e f icar  

impedido de p rossegui r  nos exerc íc ios,  estará automat icamente ELIMINADO do concurso,  não  cabendo nenhum 
recurso contra esta  dec isão.  

3.4. -  O candida to cons iderado NÃO APROVADO em um dos testes  de  Capaci tação Fís ica,  tomará c iênc ia de 

sua condição logo após a f ina l ização do refe r ido  exerc íc io  e estará ELIMINADO do concurso.  

4.-  O candidato deverá  observar  as normas e os procedimentos para a rea l ização  do Teste de Capaci tação  

Fís ica,  cont idos no Edi ta l  nº 01/2011,  do Concurso Públ ico.  

5.- Segue a re lação,  d ivu lgada abaixo ,  dos candidatos do cargo de Guarda Munic ipa l  que obt ive ram pontuação 

na Prova Objet i va,  d i scr iminados por  Código  do Cargo /  Cargo,  constando suas in formações na seguinte ordem: 
Número de Inscr ição,  Nome do Candidato ,  Número do Docum ento de Ident idade,  data de apl icação do teste de  
capac idade f ís ica e horár io ,  conforme espec i f icado abaixo:  
 
Relação de  Candidatos  Convocados para a Prova de Aptidão Física  
 
Cargo 203 GUARDA MUNICIPAL 
Local Parque Recreativo Municipal "Cyro Armando Catta Preta" 
 (Parque da Gruta) 
 Rua Recinto Parque S/N 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Inscr. Nome Identidade Data Horario 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 307000222S RAUL FERNANDO TOSTA BOLSON 48.833.070-1 11/3/2012 09:00 
 
 


