
 
 

Prefeitura Municipal de Mairiporã 
Estado de São Paulo 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 05/2018 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
PRÁTICAS PARA OS CARGOS DE JARDINEIRO, 

PEDREIRO E TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
 
A Prefeitura Municipal de Mairiporã, CONVOCA os candidatos aprovados na prova objetiva dos 
cargos de JARDINEIRO, PEDREIRO E TÉCNICO DE INFORMÁTICA, do Concurso Público - Edital 
nº 05/2018, observado o Capítulo XII do Edital Concurso Público, para prestarem as provas práticas 
que serão realizadas de acordo com as informações divulgadas neste Edital de Convocação. 
O candidato deverá observar na relação de candidatos convocados a data, o local e horário da sua 
Prova Prática que está 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. 
A Prova Prática será aplicada coletivamente e sua avaliação será realizada de forma individual. A 
duração da realização da prova prática poderá variar de 20 (vinte) minutos a 1 (uma) hora de 
avaliação. 
O candidato deverá seguir as orientações do avaliador no que tange à execução de uma 
determinada tarefa, baseada nas atribuições do cargo. 
O avaliador levará em consideração a habilidade do candidato e tempo de execução da tarefa.  
O candidato no dia da realização da Prova Prática terá acesso à Planilha de Avaliação contendo 
mais informações dos critérios que serão utilizados na realização da prova prática. 
Após a ciência dos critérios a serem avaliados na Prova Prática, o candidato assinará a respectiva 
planilha, não cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo. 
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 Prefeitura Municipal de Mairiporã 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 para realizar a prova prática ou que não apresentar Documento 
Oficial de Identidade, será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 



O resultado das Provas Práticas está previsto para ser divulgado a partir do dia 18/01/19, no site 
www.institutomais.org.br e www.mairiporã.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 das Provas Práticas, 
contidos no Edital nº 05/2018, do Concurso Público. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação. 
 

Mairiporã, 04 de janeiro de 2019. 
 
 

Antonio Shigueyuki Aiacyda 
Prefeito 

 
 

  
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA 

 
Cargo: JARDINEIRO 
Local: Parque Linear 

Avenida Leonor de Oliveira, 290– Centro 
  Referência: Biblioteca Municipal 
 Inscr. Nome Identidade Data Horário 
 0279000097 MATEUS DE ALMEIDA 26163926-2 13/01/2019 09h30 
 0279000104 SÉRGIO SANTOS OLIVEIRA 29352339 13/01/2019 09h30 
 
Cargo: PEDREIRO 
Local: Cemitério da Saudade 

Alameda Tibiriçá, 283 – Vila Nova 
  Referência: Prefeitura De Mairiporã 
 Inscr. Nome Identidade Data Horário 
 0279000114 COSME ROSA BARBOSA 57800329 13/01/2019 11h00 
 0279000116 EDMILSON DE PAULA 248912082 13/01/2019 11h00 
 0279000120 GENIVALDO MESSIAS DA SILVA 636563042 13/01/2019 11h00 
 0279000128 NORBERTO APARECIDO LEITE 20164531 13/01/2019 11h00 
 
Cargo: TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
Local: Divisão Informática 

Alameda Tibiriçá, 374 – Vila Nova 
  Referência: Prefeitura de Mairiporã 
 Inscr. Nome Identidade Data Horário 
 0279000402 ALEXANDRE CHIMURA SAKEMI 261337063 13/01/2019 14h00 
 0279000412 DIONATAS DOS SANTOS SANTINHO 474334806 13/01/2019 14h00 
 0279000415 FELIPE PONCION DA SILVA CARVALHO 471894977 13/01/2019 14h00 
 0279000429 LEONARDO DANIEL MARCONDES DE MORAES 394297854 13/01/2019 15h30 
 0279000443 VINICIUS ERMILIATO DE GODOY 280772270 13/01/2019 15h30 
 0279000446 WILLIAMS FRANCISCO DA ROCHA 336838505 13/01/2019 15h30 
 


