CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL PARA PROVA PRÁTICA APÓS PROVIMENTO DE RECURSO - EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 008/2020
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, ESTADO DA BAHIA.
O MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, por meio da
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO PROCESSO SELETIVO, nomeada pela Portaria nº 098, de 22 de maio de 2020, torna público que tendo em vista o provimento
do recurso do candidato Fabrício de Jesus Cerqueira, determina-se a realização da prova prática deste, nos termos abaixo, tendo em vista que o mesmo passou
a integrar o rol dos 10 (dez) melhores colocados para o cargo de escolha, fazendo jus a realização da prova prática, na forma do edital do PSS 008/2020.
1. Prova prática para o cargo de motorista e operador - pontuação máxima: 10,0 (dez): Etapa classificatória e eliminatória, onde o candidato será
submetido a avaliação prática sob supervisão do responsável de transportes do município, ou preposto designado por autoridade competente,
com o objetivo de avaliar a prática de direção defensiva e o conhecimento da malha viária do Município.
2. O candidato convocado deverá comparecer no dia 30/06/2020 na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Rafael
Jambeiro, nº 126, Centro, CEP: 44.500-000, Castro Alves – BA, das 7h:30min até às 8h:30min e qualquer atraso não será tolerado. O convocado
deverá estar munido de documento oficial de identificação com foto, sob pena de eliminação.
3. A prova prática poderá ser realizada entre 9h:00min até 10h30min.
4. O candidato convocado não poderá usar sapatos que não se firmem nos pés ou que comprometam a utilização dos pedais.
5. A prova prática deverá ser feita de maneira a evitar aglomerações.
Castro Alves - BA, 29 de junho de 2020.
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