
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos aprovados na Prova 
Objetiva, conforme tabela abaixo, observando a rigorosa ordem de classificação, com os critérios de desempate 
aplicados e em conformidade com os Capítulos X e XII  - do Edital nº 01/2019 do Concurso Público, para prestarem 
as Provas Práticas, que serão realizadas no dia 02 de fevereiro de 2020, na cidade de Cabreúva/SP,  de acordo 
com as informações divulgadas nesse Edital de Convocação:  

QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR EMPREGO PÚBLICO PARA AS PROVAS 

PRÁTICAS 

EMPREGO PÚBLICO VAGAS 

QUANTIDADE DE CANDIDATOS 
APROVADOS NA PROVA 

OBJETIVA PARA REALIZAÇÃO 
DA PROVA PRÁTICA 

(AMPLA CONCORRÊNCIA) 

QUANTIDADE DE CANDIDATOS 
APROVADOS NA PROVA OBJETIVA 

PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA 

(PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 

PCD) 

101 – ELETRICISTA DE AUTO 01 15ª (décima quinta) posição. 
Todos os candidatos habilitados 

conforme Capítulo VII, deste Edital. 

102 – MECÂNICO DIESEL 01 15ª (décima quinta) posição. 
Todos os candidatos habilitados 

conforme Capítulo VII, deste Edital. 

103 – MOTORISTA II 05 50ª (quinquagésima) posição. 
Todos os candidatos habilitados 

conforme Capítulo VII, deste Edital. 

104 – SERRALHEIRO 01 15ª (décima quinta) posição. 
Todos os candidatos habilitados 

conforme Capítulo VII, deste Edital. 

106 – MECÂNICO 01 15ª (décima quinta) posição. 
Todos os candidatos habilitados 

conforme Capítulo VII, deste Edital. 

Os demais candidatos, não convocados para a realização das Provas Práticas, estarão automaticamente 
eliminados do Concurso Público. 

O CANDIDATO DEVERÁ OBSERVAR NA RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS A DATA, O LOCAL E 
HORÁRIO DA SUA PROVA PRÁTICA QUE ESTÁ DISPONÍVEL NESTE EDITAL. 

Os candidatos inscritos nos Empregos Públicos 101 – ELETRICISTA DE AUTO, 102 – MECÂNICO DIESEL, 103 – 

MOTORISTA II, 104 – SERRALHEIRO e 106 – MECÂNICO deverão comparecer ao local designado para a 
prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, portando obrigatoriamente: documento oficial de 

identidade original, conforme especificado no Capítulo VI, item 6.3, alínea “b”, ou seja, original de um dos 
documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade. carteira e/ou cédula de identidade expedida pela 
Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores. 
Carteira de Trabalho e Previdência Social. Certificado de Reservista. Passaporte. Cédulas de Identidade fornecidas 
por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, 
CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997). 

Os candidatos inscritos no Emprego Público  103 – MOTORISTA II  somente poderão realizar a Prova Prática 
se estiverem portando a Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, em validade, de acordo com a 
legislação vigente (Código Nacional de Trânsito). 

Não será aceito, em hipótese alguma, qualquer tipo de protocolo da habilitação. 

Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das tarefas. 

As Provas Práticas serão aplicadas por Banca Examinadora presidida por profissionais da área de avaliação. 

Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das Provas Práticas em outro dia, horário ou fora do local 
designado. 

O candidato deverá se preparar com antecedência para a realização das Provas Práticas, sendo de sua 
responsabilidade a sua preparação e conhecimento da área, não podendo interferir no andamento do Concurso 
Público. 

Poderão ser observados, na avaliação das Provas Práticas, de acordo com o seu grau de gravidade, os seguintes 
critérios de avaliação: 

Para o Emprego Público 101 – ELETRICISTA DE AUTO: Executar serviços de instalação e reparos em equipamentos 
elétricos de veículos, máquinas e equipamentos em geral. Instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de 



aparelhos elétricos. Desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, etc. Reparar, revisar 
e fazer teste em motores de partida, buzinas, interruptores, reles, reguladores de tensão, instrumentos de painel e 
acumuladores. Fazer e reparar instalações elétricas em veículos automotores. Executar e conservar redes de 
iluminação em geral e sinalização. Providenciar o suprimento de peças e materiais para a execução de seus serviços. 
Executar instalação eletroeletrônica e manutenção preventiva em veículos (leves, caminhões e máquinas rodoviárias). 
Realizar testes e medições. Obedecer às normas técnicas. Listar equipamentos. Inspecionar sensitivamente máquinas 
e equipamentos. Avaliar as necessidades de manutenção, diagnosticando defeitos eletrônicos. Reparar equipamentos 
eletrônicos. Substituir / ajustar componentes e dispositivos elétricos. Lubrificar componentes eletroeletrônicos. Testar 
o funcionamento dos componentes e equipamentos. Limpeza e conservação de máquinas, equipamentos e local de 
trabalho. Executar outras tarefas de acordo com a necessidade da área. Outras ocorrências que a Banca Examinadora 
poderá acrescentar. 

Para o Emprego Público 102 – MECÂNICO DIESEL: Executar serviços de manutenção mecânica, sistemas e partes 
de veículos automotores (caminhões e ônibus). Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes de 
sistemas de veículos, visando o seu perfeito funcionamento e prolongamento de sua vida útil. Trabalhar em 
conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de prevenção do meio ambiente. 
Efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos caminhões e ônibus 
da empresa. Executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os caminhões e ônibus e 
respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento. Executar a lubrificação, regulagens e calibragens 
de todos os equipamentos mecânicos e pneumáticos, conforme especificações de cada caminhão, utilizando os 
instrumentos apropriados. Acompanhar os testes de produção, verificando o adequado funcionamento das máquinas. 
Identificar e informar sobre falhas operacionais verificadas. Verificar a necessidade de reparos nas ferramentas 
utilizadas no processo de trabalho. Anotar os reparos feitos, peças trocadas, para efeito de controle. Verificar o estado 
de rolamentos, trocando-os, se necessário, de acordo com padrões estabelecidos. Manter dados e referências dos 
equipamentos e peças de reposição. Executar a manutenção de motores. Desmontar e montar motores diesel 
convencionais e eletrônicos: Cummins, Mercedes Benz, Scania e Perkins, corrigindo os defeitos encontrados. 
Identificar e corrigir defeitos em caixas de câmbio EATON – FS ou RT ZF G 36 – G3/60. Desmontar e montar eixo 
traseiro de 1 e 2 velocidades Mercedes Benz, Arvimeritos, Braseixos e VW. Trabalhar com sistemas de freio a óleo e 
pneumáticos. Socorrer veículos da empresa com problemas. Fazer testes de campo para verificar a condição de 
veículos. Interpretar manômetros, termômetros e instrumentos de aferição, paquímetros e micrômetros. Zelar pela 
manutenção adequada dos veículos, máquinas e equipamentos, para prevenir problemas no funcionamento e 
acidentes. Executar outras tarefas de acordo com a necessidade da área. Outras ocorrências que a Banca 
Examinadora poderá acrescentar. 

Para o Emprego Público 103 – MOTORISTA II: Entrar na via preferencial sem o devido cuidado; Não parar na placa 
“PARE”; Avançar farol vermelho; Invadir a faixa da contramão de direção; Não respeitar a preferência do pedestre; 
Subir na calçada destinada a pedestre; Encostar uma das rodas na guia; Derrubar os cones da baliza ou encostar-se 
a eles; Não conseguir fazer a manobra, baliza ou garagem; Estacionar o veículo longe da guia em 50cm; Movimentar 
o veículo sem usar cinto de segurança; Necessitar de correção prática ou verbal do examinador; Não ajustar o banco 
ou espelhos retrovisores; Movimentar o veículo com o freio de mão acionado; Não manter distância de segurança dos 
demais veículos; Não conduzir o veículo de maneira adequada em lombada, valeta ou buraco; Deixar o motor do 
veículo desligar antes do término da prova (deixar morrer); Não sair em primeira marcha; Não fazer a sinalização devida 
(setas); Dirigir todo percurso ou parte dele só com uma mão no volante; Apoiar o pé no pedal da embreagem com o 
veículo em movimento; Engrenar as marchas de maneira incorreta; Provocar movimentos irregulares por mau uso do 
freio; Provocar movimentos irregulares por mau uso da embreagem; Usar a buzina sem justa razão; Ignorar ou 
desconhecer os instrumentos do painel. Outras ocorrências que a Banca Examinadora poderá acrescentar. 

Para o Emprego Público 104 – SERRALHEIRO: Selecionar as diversas ferramentas de acordo com a natureza da 
tarefa a desempenhar, assim como verificar o seu estado de uso e conservação. Selecionar e requisitar a matéria prima 
que será utilizada no cumprimento da tarefa a realizar. Deve ter noção também da quantidade de matéria prima a ser 
utilizada para se evitar desperdícios. Cuidar do ambiente do seu trabalho no que diz respeito às matérias primas, 
ferramentas e outros utensílios para que estejam sempre nos seus lugares, prontos para serem utilizados e evitando-
se, assim, perda de tempo e eventuais acidentes por falta de cuidado com os aparelhos e ferramentas. Cuidar da 
limpeza e higiene do seu ambiente de trabalho. Cuidar da manutenção do ferramental. Recortar, modelar, aparelhar 
barras perfilados de materiais ferrosos e não ferroso (alumínio, etc.), utilizando ferramentas manuais comuns e 
especiais, mandris, gabaritos, máquinas operatrizes, instrumentos de precisão, grades, e peças similares. Executar 
outras tarefas correlatas. Outras ocorrências que a Banca Examinadora poderá acrescentar. 

Para o Emprego Público 106 – MECÂNICO: Executar a manutenção de veículos de motores a gasolina ou a diesel, 
desmontando, preparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças anexas, órgãos de transmissão, 
freios direção, suspensão e equipamentos auxiliar, para assegurar-lhes condições de funcionamento regular: - 
examinar o veículo, inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos ou banco de prova, para determinar os 
defeitos e anormalidades de funcionamento da viatura; estudar o trabalho de reparação a ser realizado, valendo-se de 
desenhos, esboços e especificações técnicas ou de outras instruções, para planejar o roteiro; fazer o desmonte e 
limpeza do motor, órgãos de transmissão, diferencial e outras partes que requeiram exame, seguindo técnicas 
apropriadas e utilizando chaves comuns e especiais, jatos de água e ar substâncias detergentes, para eliminar 
impurezas e preparar as peças para inspeção e reparação; proceder à substituição, ajuste ou retificação de peças do 
motor, como anéis de êmbolo, bomba de óleo, válvula, cabeçote, mancais, árvores de transmissão, diferencial e outras, 
utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle e outros equipamentos, para assegurar-lhe as 
características funcionais; executar a substituição, preparação ou regulagem total ou parcial da sistema de freio 



(cilindros, tubulação, sapatas e outras peças), sistema de ignição (distribuidor e componentes, fiação e velas), sistema 
de alimentação de combustível (bomba, tubulação e carburador), sistemas de lubrificação e de arrefecimento, sistema 
de transmissão, sistema de direção e sistema de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para 
recondicionar o veículo e assegurar seu funcionamento regular; afinar o motor, regulando a ignição, a carburação e o 
mecanismo das válvulas, utilizando ferramentas e instrumentos especiais, para obter o máximo de rendimento e 
regularidade funcionais; montar o motor e demais componentes do veículo, guiando-se pelos desenhos ou 
especificações pertinentes, para a utilização do mesmo; testar o veículo uma vez montado, dirigindo-o na oficina, para 
comprovar o resultado da tarefa realizada; providenciar o reconhecimento do equipamento elétrico do veículo, o 
alinhamento da direção e regulagem dos faróis, enviando, conforme o caso, as partes danificadas a oficinas 
especializadas, para completar. Recondicionar peças, utilizando tornos, limadoras, máquinas de furar, aparelhos de 
soldagem a oxigás e elétrica e ferramentas de usinagem manual em bancada. Outras ocorrências que a Banca 
Examinadora poderá acrescentar. 

O candidato, no dia da realização das Provas Práticas, terá acesso à Planilha de Avaliação contendo os critérios 
completos que serão utilizados na realização da Prova Prática. 

Após a ciência dos critérios a serem avaliados nas Provas Práticas, o candidato assinará a respectiva planilha, não 
cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo. 

A Prova Prática será aplicada coletivamente e sua avaliação será realizada de forma individual.  

O candidato deverá seguir as orientações do avaliador no que tange à execução de uma determinada tarefa, baseada 
nas atribuições do Emprego Público. 

O avaliador levará em consideração a habilidade do candidato e tempo de execução da tarefa. 

A Prova Prática poderá ter duração de 15 (quinze) a 60 (sessenta) minutos, dependendo do Emprego Público. 

As Provas Práticas terão caráter exclusivamente eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO para 
o desempenho eficiente das atividades do Emprego Público. 

O resultado das Provas Práticas será registrado pela Banca Examinadora na Planilha de Avaliação de cada candidato. 

Após realização das Provas Práticas os candidatos serão reclassificados para efeito de divulgação do Resultado, 
considerando-se somente os candidatos APTOS. 

A condição de saúde do candidato, no dia de realização da prova, será de sua exclusiva responsabilidade e caso exista 
a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local do teste, 
sendo eliminado 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 de candidatos, 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 agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive, 
pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio, poderá 
resultar em exclusão do candidato do concurso. 

O INSTITUTO MAIS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP 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 considerado INAPTO nas Provas Práticas ou que não comparecer para realizá-la, será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 

O candidato que necessitar de Comprovante de Comparecimento, deverá solicitar ao Fiscal responsável onde estiver 
realizando a prova e retirá-lo junto à Coordenação Geral. Não serão emitidos comprovantes posteriormente. 

O resultado das Provas Práticas está previsto para ser divulgado no dia 14 de fevereiro de 2020, nos sites do 
INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP 
(www.cabreuva.sp.gov.br). 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para as Provas Práticas, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das Provas Práticas, contidos no Edital 
nº 01/2019, do Concurso Público. 

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

 

Cabreúva/SP, 23 de janeiro de 2020. 

 

 

HENRIQUE MARTIN 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA/SP 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA 

 

Cargo:  101 - ELETRICISTA DE AUTO 
Local: Divisão de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de Cabreúva 
 Rua Líbano, 50 - Vilarejo - Cabreúva/SP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inscr. Nome do Candidato(a) Documento    Data           Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0343000002 ANTONIEL DE ABREU VIEIRA 41782709 02/02/2020 08:00 

 0343000009 JOSE JAILSON DA SILVA 2003001077389 02/02/2020 08:45 

 0343000011 LEONARDO FELIPE MARQUES DE OLIVEIRA 421982998 02/02/2020 09:30 

 0343000013 MATEUS VINICIUS PEREIRA LEITE 498003474 02/02/2020 10:15 

 0343000019 THIAGO RODRIGO DA SILVA SOUZA 420572521 02/02/2020 11:00 

 0343000021 WESLEI LOPES RIBEIRO 554981129 02/02/2020 11:45 

 

Cargo:  102 - MECÂNICO DIESEL 
Local: Divisão de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de Cabreúva 
 Rua Líbano, 50 - Vilarejo - Cabreúva/SP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inscr. Nome do Candidato(a) Documento    Data          Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0343000023 CARLOS HENRIQUE APARECIDO DE JESUS 621696493 02/02/2020 15:30 

 0343000028 ROMILDO DE OLIVEIRA FANTE 40537883 02/02/2020 16:15 

 

Cargo: 103 - MOTORISTA II 
Local: Ginásio de Esportes Municipal Dr. Tancredo de Almeida Neves 
 Rua Renato de Barros Camargo, s/nº - Centro - Cabreúva/SP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inscr. Nome do Candidato(a) Documento    Data          Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0343000031 ADAUTO FERREIRA CAVALCANTE 444474146 02/02/2020 08:00 

 0343000042 ADRIANO DA SILVA LOPES 8332850 02/02/2020 08:00 

 0343000043 ADRIANO DEFANI BALBINO 29075589x 02/02/2020 08:00 

 0343000056 ALEXANDRE DAVID SABINO 227172401 02/02/2020 08:00 

 0343000069 ANDERSON CARLOS CAMARGO CAVALCANTE 333050691 02/02/2020 08:00 

 0343000073 ANDRE RIBEIRO DE SOUSA 524364473 02/02/2020 08:00 

 0343000074 ANDRE RICARDO DE CAIRES MARTINS 332351002 02/02/2020 09:00 

 0343000077 ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA 344106238 02/02/2020 09:00 

 0343000079 ANTONIO CARLOS DE BARROS 155443380 02/02/2020 09:00 

 0343000082 ANTONIO MARCOS DE FREITAS 51050410 02/02/2020 09:00 

 0343000092 BASILIO FERRANTE NETO 14.335.833-9 02/02/2020 09:00 

 0343000094 BRUNO ALVES DOS REIS 204648489 02/02/2020 09:00 

 0343000097 CARLOS ALENCAR FURQUIM 04684084876 02/02/2020 10:00 

 0343000109 CLAYTON MARCELO COSTA 336314863 02/02/2020 10:00 

 0343000120 DANILLO NAVARRO SGARBI 430212549 02/02/2020 10:00 

 0343000123 DENIS DE OLIVEIRA SANTOS 34713160-8 02/02/2020 10:00 

 0343000129 DOUGLAS DIEGO DA SILVA 63023158-8 02/02/2020 10:00 

 0343000131 EDERSON RODRIGUES DE PAULA SOUZA 455719536 02/02/2020 10:00 

 0343000152 EMERSON JOSE MALAQUIAS 6252300-0 02/02/2020 10:00 

 0343000161 EZIEL SANTIAGO DOS SANTOS 366712068 02/02/2020 11:00 

 0343000170 FERNANDO DE OLIVEIRA 226718979 02/02/2020 11:00 



Cargo: 103 - MOTORISTA II 
Local: Ginásio de Esportes Municipal Dr. Tancredo de Almeida Neves 
 Rua Renato de Barros Camargo, s/nº - Centro - Cabreúva/SP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inscr. Nome do Candidato(a) Documento    Data          Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0343000174 FLAVIO ALVES DE SANTANA 15337732X 02/02/2020 11:00 

 0343000177 FRANCISCO ASSIS PADOVANI 12303078x 02/02/2020 11:00 

 0343000184 GERSON RAMIRES 161911614 02/02/2020 11:00 

 0343000193 HAMILTON ANTÔNIO REGORÃO 19515454 02/02/2020 11:00 

 0343000195 HELIO MARTINS 18946800-2 02/02/2020 11:00 

 0343000207 JANAINA CRISTINA BATISTA MARQUES 330011753 02/02/2020 13:30 

 0343000214 JOÃO ANTONIO DA SILVA 171714003 02/02/2020 13:30 

 0343000219 JOÃO GABRIEL SALGADO DOS SANTOS BUENO 487893712 02/02/2020 13:30 

 0343000229 JORGE LUIZ GIARETTA 173661555 02/02/2020 13:30 

 0343000253 JULIANO MARQUES DE OLIVEIRA 407813354 02/02/2020 13:30 

 0343000262 LEVI GERSON SANTANA 43661988x 02/02/2020 13:30 

 0343000267 LUCAS ESTEVÃO GOMES DE OLIVEIRA 32460457 02/02/2020 14:30 
 0343000269 LUCIANO MARIANO 58622841x 02/02/2020 14:30 

 0343000287 LYELSEN SANTOS DA SILVA 371517825 02/02/2020 14:30 

 0343000306 MARCO AURELIO CLEMENTE 070679055 02/02/2020 14:30 

 0343000307 MARCONE TERTO GOMES 64595361 02/02/2020 14:30 

 0343000310 MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS 214862586 02/02/2020 14:30 

 0343000313 MARCOS RODRIGUES CACHEIRO 24889540 02/02/2020 15:30 

 0343000322 MAURICIO CHEBERLE 111184587 02/02/2020 15:30 

 0343000324 MAURICIO NOGUEIRA COBRA 21.194.220-0 02/02/2020 15:30 

 0343000354 PEDRO LUIZ SPINA 165632410 02/02/2020 15:30 

 0343000355 PRACHEDES MARTINS DA SILVA 401817775 02/02/2020 15:30 

 0343000361 REGIS FERNANDO RIBEIRO DE MENDONÇA 273721434 02/02/2020 15:30 

 0343000382 RODRIGO TABONE DA SILVA 30122259-9 02/02/2020 16:30 

 0343000386 ROGÉRIO QUEIROZ CARNEIRO 23875911-8 02/02/2020 16:30 

 0343000402 THIAGO DA ROSA FERREIRA 427398757 02/02/2020 16:30 

 0343000405 UFLEXON CAVALCANTE DINIZ 351307035 02/02/2020 16:30 

 0343000407 VAGNER ALOÍSIO DUTRA 427087259 02/02/2020 16:30 

 0343000409 VALDEMIR LUIZ CASTELHANO 18220175 02/02/2020 16:30 
 

Cargo:  104 - SERRALHEIRO 
Local: Divisão de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de Cabreúva 
 Rua Líbano, 50 - Vilarejo - Cabreúva/SP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inscr. Nome Identidade Data            Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0343000426 APARECIDO LAUDOGELO BRITO 60641186 02/02/2020 08:00 

 0343000431 GUSTAVO STEFANATTO DE MATTOS 466010199 02/02/2020 09:00 

 0343000432 JAMES DAVID LOVATTO 196777859 02/02/2020 10:00 

 0343000433 JORGE ANTONIO PEREIRA 417823009 02/02/2020 11:00 

 0343000438 OSMAR GALDENCIO DE SOUSA 328810344 02/02/2020 13:30 

  

Cargo: 106 - MECÂNICO 
Local: Divisão de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de Cabreúva 
 Rua Líbano, 50 - Vilarejo - Cabreúva/SP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inscr. Nome do Candidato(a) Documento    Data           Horário        
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0343000987 CARLOS HENRIQUE CANTILHA ADRIANO 57033794x 02/02/2020 13:30 

 0343000991 GILBERTO DE OLIVEIRA COSTA 306195720 02/02/2020 14:15 


