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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2019 
 

O Prefeito Municipal de Várzea Paulista/SP, Sr. Rodolfo Wilson Rodrigues Braga, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público para provimento de VÁRIOS 
CARGOS, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, coordenado pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora deste Certame, 
nomeada através da Portaria nº 24.274, de 01 de julho de 2019, a prestarem a prova prática nos dias 30 e 31 de 
outubro de 2021, conforme horário informado, devendo, para tanto, ser observado o que segue: 

I – DATA, HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO, HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES, PROVA. 

A prova de prática, para os cargos de Agente de Infraestrutura – Condutor de Ambulância, Agente de Infraestrutura – 
Motorista de Veículos Pesados,  Agente de Infraestrutura – Operador de Máquinas Pesadas, será realizada conforme 
os horários abaixo mencionados, que deverão comparecer com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de antecedência do 
horário previsto, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões, e não 
haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
 
Cargo: 007 – Agente de Infraestrutura – Condutor de Ambulância 
Local: Praça do Céu  - AV IPIRANGA, 151 – CENTRO - VARZEA PAULISTA – SP 
Sábado – 30.10.2021  

Abertura dos portões às 09:30 horas; fechamento às 10:00 horas 

Abertura dos portões às 11:00 horas; fechamento às 11:30 horas 

Abertura dos portões às 13:30 horas; fechamento às 14:00 horas 

Abertura dos portões às 15:00 horas; fechamento às 15:30 horas 

 
Cargo: 011 – Agente de Infraestrutura – Motorista de Veículos Pesados 
Local: Praça do Céu  - AV IPIRANGA, 151 – CENTRO - VARZEA PAULISTA – SP 
Domingo – 31.10.2021 

Abertura dos portões às 09:30 horas; fechamento às 10:00 horas 

Abertura dos portões às 10:30 horas; fechamento às 11:00 horas 

Abertura dos portões às 12:30 horas; fechamento às 13:00 horas 

Abertura dos portões às 13:30 horas; fechamento às 14:00 horas 

 
Cargo: 012 – Agente de Infraestrutura – Operador de Máquinas Pesadas 
Local: Praça do Céu  - AV IPIRANGA, 151 – CENTRO - VARZEA PAULISTA – SP 
Domingo – 31.10.2021 

Abertura dos portões às 09:30 horas; fechamento às 10:00 horas 

Abertura dos portões às 11:00 horas; fechamento às 11:30 horas 

 
II - Lista de Prédio e Candidatos Convocados para realização da Prova Prática em Ordem Alfabética 

 
O candidato poderá, também, como subsídio, ter acesso ao seu local de prova(s) no site www.vunesp.com.br, na 
“Área do Candidato, no link específico do Concurso Público no Local de Prova” e pelo Disque VUNESP - telefone (11) 
3874-6300, em dias úteis, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. 
Para a realização das respectivas provas o candidato deverá observar, atentamente, as informações constantes do 
Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público, suas retificações e os termos deste Edital, em especial, observar 
os capítulos 7 e 8 do Edital de Abertura de Inscrição, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
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Os portões serão fechados impreterivelmente nos horários estabelecidos, não sendo permitida a entrada de candidato 
que chegar com atraso, conforme prevê o Edital de Abertura de Inscrições. 
O candidato deverá consultar na lista de candidatos convocados, o respectivo prédio, sala e horário de realização de 
sua prova.  
O candidato deverá observar, total e atentamente, as regras contidas no Edital de Abertura de Inscrições, e seguir as 

orientações que segue abaixo: 

a) Apresentar-se com antecedência de 30 minutos do horário determinado para evitar aglomeração na entrada, 
observando o horário de apresentação especificado na convocação;  

b) ao entrar no prédio, o candidato deve dirigir-se imediatamente ao local da realização de sua prova. É proibida a 
permanência em saguões, corredores, áreas externas etc.;  

c) o candidato deverá obrigatoriamente estar usando máscara de proteção facial, conforme o Decreto Estadual nº 
64.959 de 4 de maio de 2020. Não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio sem máscara;  

d) o candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado 
(máscaras, luvas etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde;  

e) o candidato deve levar máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de prova, considerando as 
recomendações dos órgãos de saúde;  
f) o candidato deve levar álcool em gel a 70% para uso pessoal;  

g) o candidato não deverá comparecer ao local de prova se estiver com sintomas de COVID-19 ou se teve contato com 
alguém doente ou com suspeita de COVID-19.  

h) Não haverá em hipótese alguma aplicação da prova em outro local/data/horário, além daqueles definidos neste 
edital. 
i) será excluído do certame o candidato que não cumprir as medidas sanitárias adotadas para a prevenção do contágio 
do COVID-19. 
j) O candidato que não apresentar um dos documentos, conforme disposto na alínea “b” do item 7.6. do Edital de 
Abertura de Inscrição, bem como a CNH conforme a categoria exigida no item 1.2. do Edital de Abertura de Inscrição, 
quando este documento (CNH) for requisito, não realizará a prova prática, sendo considerado ausente e eliminado 
deste Concurso Público. 
l) Para  os  cargos  em que há, como requisito, a exigência da CNH, o candidato deverá apresentá-la  dentro do prazo 
de validade, fazendo uso de óculos, ou lentes de contato, quando houver a exigência na CNH. 
m) CNH não poderá estar plastificada ou dilacerada. 
n) Para  a  prestação  da  respectiva  prova prática o candidato deverá se apresentar devidamente vestido e calçando 
sapatos de segurança fechados  para  a  realização  das  atividades  que  lhe  serão solicitadas. Considerando a 
natureza das atividades práticas destes cargos, bem como as normas de segurança que as regulamentam, ressalta-se 
que: sem a vestimenta e os calçados fechados de segurança adequados para cada cargo, o candidato não poderá 
realizar especificamente as atividades práticas que as exigirem, neste sentido, não obtendo a pontuação referente ao 
que não puder executar. 
o) A prova prática para o cargo de Agente de Infraestrutura – Operador de Máquinas Pesadas, além do contido no 
item 8.22. do Edital de Abertura de Inscrição, será composta por aferição de conhecimento da máquina e de realização 
de movimentação em um ambiente predeterminado, com o objetivo de mensurar a experiência, adequação de 
atitudes, zelo com o veículo, postura e habilidades do candidato em dirigir, manusear, movimentar e realizar todas as 
tarefas pertinentes a cada máquina de acordo com a sua finalidade, conforme o que lhe for solicitado. 
p) Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do responsável pela 
aplicação. 
q) O candidato, ao terminar a realização da prova prática ou, ao término do tempo que lhe fora determinado para 
apresentar a atividade prática, deverá entregar ao aplicador todo o seu material de avaliação. 
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O candidato deverá, ainda, verificar: 
- na Legenda 1, o prédio correspondente para a realização de sua prova e, 
- na Legenda 2, o cargo para o qual se inscreveu. 
 
LEGENDA 1 – LISTA DE PRÉDIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 
0101 PRAÇA DO CÉU - AV IPIRANGA, 151 – CENTRO - VARZEA PAULISTA – SP 
 
 

LEGENDA 2 - OPÇÃO DE CARGO 
 

Código da opção do 
cargo Nome do Cargo 

007 Agente de Infraestrutura - Condutor de Ambulância 

011 Agente de Infraestrutura - Motorista de Veículos Pesados 

012 Agente de Infraestrutura - Operador de Máquinas Pesadas 
 

Lista Geral de Candidatos Convocados em Ordem Alfabética 
 
Nome Documento inscrição Opção Prédio Turma Data Horário 

ALEXANDRE ROBERTO DA CRUZ 28736792-7 7521195-5 007 0101 001 30/10/2021 10:00 
 
ANTONIO MANOEL ALVES DA SILVA 44128374-3 7724723-0 007 0101 001 30/10/2021 10:00 
 
DECIO SANTANA COSTA 448065149 7736656-5 011 0101 001 31/10/2021 10:00 
 
GISLEI EMIDIO 30678488-9 7709691-6 007 0101 001 30/10/2021 11:30 
 
GIVALDO JOSE DA SILVA 1931160 7659729-6 011 0101 001 31/10/2021 10:00 
 
HERCULES TADEU ZAMBOTTO 17055831-9 7646174-2 007 0101 001 30/10/2021 11:30 
 
JOAO PAULO COSTA MARQUES 42203434-4 7608598-8 012 0101 002 31/10/2021 10:00 
 
JOCELINO DE JESUS SANTOS 901587 7740198-0 011 0101 001 31/10/2021 11:00 
 
JOSE CARLOS DE MACEDO 27787106-2 7528781-1 007 0101 001 30/10/2021 14:00 
 
LEANDRO JOSE DA SILVA 3417298-0 7707429-7 012 0101 001 31/10/2021 11:30 
 
MARCELO JEFFERSON SEMOLINI 20068199-0 7730566-3 011 0101 001 31/10/2021 11:00 
 
RENATO SANTOS PEREIRA 28900472 7659755-5 007 0101 001 30/10/2021 14:00 
 
ROBERTO LOPES DE SANTANA LEAL 30348062-2 7696954-1 011 0101 001 31/10/2021 13:00 
 
ROGER SANTANA RAMOS 34476106 7680101-2 007 0101 001 30/10/2021 15:30 
 
SILVIO DOS REIS 60248341-4 7595299-8 011 0101 001 31/10/2021 13:00 
 
VALMIR GOMES DO NASCIMENTO 29280140-3 7545497-1 007 0101 001 30/10/2021 15:30 
 
WAGNER VALDIR DA SILVA 59001359-2 7521072-0 011 0101 001 31/10/2021 14:00 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

Várzea Paulista, em 08 de outubro de 2021. 
 

Rodolfo Wilson Rodrigues Braga 
Prefeito de Várzea Paulista 

 


