PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ILHABELA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 01/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS - CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
A Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Ilhabela, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, inscrito como
candidato com deficiência, conforme estabelece o item 8.2.3 do capítulo VIII, do edital do Concurso Público, para a
realização das provas práticas do Concurso Público Edital nº 01/2016 a serem realizadas de acordo com as informações
divulgadas neste edital.
As listas dos locais de realização das provas práticas contendo nome do candidato, dia e horário da prova e demais
informações pertinentes estão afixadas no Paço Municipal da Prefeitura de Ilhabela, divulgadas na Internet, nos
endereços eletrônicos www.institutomais.org.br e www.ilhabela.sp.gov.br e divulgadas a seguir.
Ao candidato só será permitida a participação das provas na respectiva data, horário e local determinado, exceto para os
candidatos que estão concorrendo a dois cargos e cujas provas práticas estejam marcadas para o mesmo dia e horário.
Ocorrendo esta hipótese, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Mais.
O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica azul ou preta, 30 minutos antes do
horário estabelecido para o início das provas.
O ingresso no local das provas só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL do documento de identidade.
O candidato deverá comparecer ao local da prova trajando roupa apropriada para a realização de atividades esportivas,
observando a especificação de cada cargo.
O candidato no dia da realização da Prova Prática terá acesso à planilha contendo os critérios que serão utilizados na sua
avaliação, e, após ciência, assinará a respectiva planilha, não cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo.
A Prova Prática será realizada de acordo com as especificações a seguir:
a) Executar movimentos técnicos informando para a Banca Examinadora os respectivos nomes dos movimentos; e
b) Outras atividades a serem executadas de acordo com a atribuição do cargo que consta no Edital do Concurso Público a
critério da Banca Examinadora.
A prova prática avaliará se o candidato está apto a exercer satisfatoriamente a sua função e terá caráter eliminatório e
classificatório conforme especificado no edital do Concurso Público.
O local de realização da prova será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da equipe de coordenadores e
aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes, bem como aqueles que já realizaram a referida
prova.
O candidato ao ingressar no local de realização da prova deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho
eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor,
gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, poderá resultar em
exclusão do candidato do concurso.
O Instituto Mais e a Prefeitura de Ilhabela não se responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou
equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles causados.
O candidato que não comparecer ou que não apresentar Documento Oficial de Identidade ou que obtiver 0 (zero) pontos na
prova prática ou desistir de realizar a prova prática, será automaticamente eliminado do Concurso Público.
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
Caberá recurso das Provas Práticas, em conformidade com o edital do Concurso Público.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das provas práticas, contidos no Edital nº
01/2016 do Concurso Público.
Ilhabela, 17 de novembro de 2016.
ANTONIO LUIZ COLUCCI
PREFEITO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA CONVOCADO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
AUXILIAR DESPORTIVO
PEB II Barra Velha
Rua Antonio Carlos Aires da Fé, 55
Inscr. Nome

Cargo:
Local:

0199000361 LUIZ CARLOS DE JESUS JUNIOR

TÉCNICO DESPORTIVO DE RUGBY
PEB II Barra Velha
Rua Antonio Carlos Aires da Fé, 55
Inscr. Nome

Identidade
33599197-X

Data
19/11/2016

Horário
17:00

Cargo:
Local:

0199000361 LUIZ CARLOS DE JESUS JUNIOR

Identidade
33599197-X

Data
19/11/2016

Horário
11:00

