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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

MOTORISTA – SERVIÇOS URBANOS 

        

        A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Comissão instituída pela Portaria nº 

4.986/19, considerando o disposto no Processo nº 1001392-73.2022.8.26.0361, e ainda, a 

decisão da Fundação Vunesp, torna público a convocação do candidato André Luiz 

Nascimento de Oliveira, inscrito sob nº 78529689, no concurso público supracitado para 

concorrer às vagas de Motorista – Serviços Urbanos, para realizar a prova prática, no dia 1º de 

maio de 2022, às 9h, nas dependências da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (antiga 

Secretaria de Serviços Urbanos). 

         Nos termos do Capítulo IX. Da Prova Prática: 

4. Para a realização das provas práticas os candidatos deverão comparecer trajados e calçados 

adequadamente para a realização das práticas do exercício do cargo a que se inscreveu e portando 

documento de identificação, conforme o item 3.1. letra “b” do Capítulo VII deste Edital e a CNH, conforme 

a categoria exigida no Capítulo I, item 2, deste Edital, quando este documento (CNH) for requisito.  

4.1. O candidato que não apresentar um dos documentos elencados no item 3.1. letra “b” do Capítulo VII 

deste Edital e a CNH, conforme a categoria exigida no Capítulo I, item 2, deste Edital, quando este 

documento (CNH) for requisito, ou que não estiver trajado de maneira compatível para realizar as 

atividades práticas do cargo a que se inscreveu, não poderá realizar a prova prática, sendo considerado 

eliminado deste Concurso Público.  

4.2. 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.  

4.2.1. A CNH não pode estar plastificada ou dilacerada.  

5. Para todos os cargos, a prova prática será realizada tendo em vista o Anexo I – Das Atribuições e o 

conteúdo de Conhecimentos Específicos constante do Anexo II – Do Conteúdo Programático e avaliará 

o candidato individualmente, no que diz respeito aos conhecimentos e habilidades pertinentes a cada 

cargo, adequação de atitudes, postura e habilidades do candidato, conforme o que lhe for solicitado.  

6. A prova prática para os cargos de Motorista (todos), além do contido no item 5. poderá ser composta 

por um percurso com duração de, aproximadamente, 20 (vinte) minutos. Esse percurso objetiva aferir a 

experiência, adequação de atitudes, zelo com o veículo, postura e habilidades do candidato em dirigir, na 

cidade ou na estrada, de acordo com o itinerário preestabelecido.  

7. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do 

responsável pela aplicação.  

8. O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao aplicador todo o seu material de avaliação. 

 

Mogi das Cruzes, 20 de abril de 2022. 

 
André Luiz Paiva 

Presidente da Comissão 
 


