
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI 
Estado de São Paulo 

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2015 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO 
DE ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO – CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

A Câmara Municipal de Barueri, CONVOCA, os candidatos aprovados no Concurso Público - Edital nº 
01/2015, inscrito como candidato com deficiência, no cargo de Assistente de Manutenção, conforme 
estabelece o item 12.2.4, para prestarem a Prova Prática em conformidade com os critérios estabelecidos no 
capítulo XII, do Edital do Concurso e, de acordo com as informações divulgadas neste Edital de Convocação. 

O candidato deverá observar na relação de convocados a data, o local e horário da sua Prova Prática que 
estará disponível neste edital.  

Não será permitida a realização da Prova Prática, em outro dia, horário ou fora do local designado. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, 
munido de Documento Oficial de Identidade original. 

O candidato deverá se preparar com antecedência para realização da Prova Prática, sendo de sua 
responsabilidade a sua preparação, não podendo interferir no andamento do Concurso Público. 

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 atribuições do cargo, podendo a prova contemplar qualquer 
uma das referidas atribuições que constam na Descrição do Cargo, Anexo I, do Edital do Concurso. 

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 Câmara Municipal de Barueri 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. 

A Prova Prática terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado “apto” ou “inapto” para o 
desempenho eficiente das atividades do Cargo. 

O candidato que não comparecer, que não apresentar Documento Oficial de Identidade e que for  considerado 
“inapto” na 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 Capítulo XIV, do edital do Concurso Público. 

O resultado das Provas Práticas está previsto para ser divulgado no dia 07/04/16, nos sites: 
www.institutomais.org.br e www.camarabarueri.sp.gov.br. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Prova Prática, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

As Provas Práticas, a critério do Instituto Mais, poderão ser filmadas e/ou gravadas. 



O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da Prova Prática, contidos no 
Edital nº 01/2015, do Concurso Público, inclusive no que se refere à Descrição dos Cargos, constante do Anexo 
I. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação. 
 

Barueri, 24 de março de 2016. 
 

Sebastião Carlos do Nascimento 
Presidente 

 

A seguir consta a relação de candidatos com deficiência convocados 
para realização das Provas Práticas 

 

Cargo: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 
Local: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI 
 Alameda Wagih Salles Nemer, 200 
 Centro Comercial 
 Barueri / SP 
 Inscr. Nome Identidade Data Horário 
 0177002679 FABIO BANDEIRA OLIVEIRA 405551678 03/04/2016 16h30 
 0177005656 MARIVALDO PEIXOTO 22648999/1 03/04/2016 13h30 


