ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida
ROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019

Edital de Convocação para Avaliação Prática em 31/05/2019
O MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, Estado do Bahia, no uso de suas atribuições e em conformidade
com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº 372/2009, no
disposto no Termo de Compromisso de Ajustamento da Conduta, Inquérito Civil Público nº 190.9.77018/2018 e
nas demais normas jurídicas municipais, faz saber que realizará Processo Seletivo Simplificado, por tempo
determinado de seis meses de contratação, prorrogável por mais seis meses, para preenchimento de vagas
temporárias do Quadro Temporário das diversas Secretarias, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados
para a realização do Exame de Conhecimentos Práticos, conforme quadro a seguir:
Cargo: 316-Ajudante de Mecânico.
A prova consistirá na execução das seguintes tarefas: Executar tarefas auxiliares na manutenção mecânica
preventiva ou corretiva, contribuindo para a redução do tempo de paradas decorrentes de defeitos em máquinas
e veículos.
A Prova Prática, é caráter eliminatório, sendo eliminado o candidato que não concluir uma das etapas propostas
ou concluir além do tempo previsto ou não obtiver um total de pontos igual ou superior a 18 (dezoito). Será
eliminado desta prova e do Concurso o candidato que: deixar de comparecer no(s) dia(s), hora(s) e local(is)
designado(s) neste Edital Convocatório; não apresentar documento original para identificação; for surpreendido
dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes; faltar com a devida cortesia para com qualquer dos
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; perturbar, de qualquer modo, a ordem
dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido .

Pontuação total: 30 (trinta) pontos.
Cargo: 316-Ajudante de Mecânico
Inscrição

0131001435

0131001338

HELENILTON LEONIDIO DE SOUZA

HERCULES DOS SANTOS REIS

Cargo: 316-Ajudante de Mecânico
Inscrição

0131001675

Nome

Nome

PAULO LEANDRO TEIXEIRA DE ABREU

Data/ Local
08/06/2019
Escola Centro
Educacional Per Minio
De Souza Ferreira, Rua
Professor Guilhardo, sn,
Centro Salinas da
Margarida
Data/ Local
08/06/2019
Escola Centro
Educacional Per Minio
De Souza Ferreira, Rua
Professor Guilhardo, sn,
Centro Salinas da
Margarida

Horário

16h30m

Horário

17h00m
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