
 

 

 

 

 
 

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS  

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 001/2010 DE 13 DE ABRIL DE 2010 
 

 

Conforme estabelece o Edital do Processo Seletivo 001/2010, os candidatos inscritos para os cargos de 

Motorista e Motorista de Ambulância ,  estão convocados para as PROVAS PRÁTICAS, que serão realizadas no dia 

15 DE MAIO DE 2010, no seguinte local e horários: 

 

15 DE MAIO DE 2010 (SÁBADO) – 9 HORAS 

Denominação Local de Prova Endereço 

Motorista de Ambulância 
“COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA 

ALBA DE MELLO BONILHA” 

Rua Nelson Piccinini Miguel, 10 – 
Jardim Frediani – Santana de 

Parnaíba – SP. 

 

15 DE MAIO DE 2010 (SÁBADO) – 14 HORAS 

Denominação Local de Prova Endereço 

Motorista 
“COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA 

ALBA DE MELLO BONILHA” 

Rua Nelson Piccinini Miguel, 10 – 
Jardim Frediani – Santana de 

Parnaíba – SP. 

 

                     Os candidatos deverão comparecer no local das provas práticas acima descriminados, com antecedência 

mínima de 30 (trinta minutos), munidos de Cédula de Identidade Original (RG), Comprovante de Inscrição e Carteira de 

Habilitação Original. 

Os Candidatos ficam condicionados devendo estar cientes que somente serão autorizados a se 

submeterem às provas práticas se estiverem em posse de suas respectivas Carteiras de Habilitação Classe “D” ou 

superior, sem restrições, dentro do prazo de validade e de conformidade com C.T.B. – Código de Trânsito Brasileiro, 

conforme item 2.2.5 do Edital:  

 

        Para os candidatos as funções de Motorista e Motorista de Ambulância, possuir habilitação na categoria 

“D” ou superior. Serão condicionadas até a data das provas práticas eventuais inscrições cujas categorias sejam 

inferiores às exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar ciente que 

somente será autorizado a se submeter à prova prática se portar a carteira de habilitação original na categoria 

exigida, com validade na data da realização das mesmas, de conformidade com C.T.B. – Código de Trânsito Brasileiro, 

nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da 

classe correspondente ao veículo dirigido.  

 

Nos horários estabelecidos, os portões serão fechados, não se permitindo a entrada de candidatos 

retardatários. 

          

 

Santana de Parnaíba – SP, 05 de maio de 2010 

 

Silvio Roberto Cavalcanti Peccioli 
Prefeito 


