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CONVOCAÇÃO  

 

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, nos termos 

do Título VI do Edital n°.004/2022 (Decreto n°. 6.206/2022), publicado no DIO/ES 

sob o n°. 836401, Edição n°. 2002, de 20/04/2022, para comparecerem no dia 24 

de maio de 2022, no horário de 08h00min (terça-feira), na sede da Prefeitura 

Municipal de Alto Rio Novo, situada na Rua Paulo Martins, n°. 266, Santa Bárbara, 

Alto Rio Novo – ES, para REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, seguindo a 

classificação abaixo:  

 
1. MOTORISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO 

CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 SERGIO PAULO DE OLIVEIRA BENFICA 100 

02 ARILTO BARROS DE OLIVEIRA 100 

03 JOSÉ ANTONIO MENEGUZ DE CASTRO 100 

04 ANDERSON GALDINO 100 

05 RODRIGO MOYSÉS DE SOUZA  100 

06 JOÃO BENICIO DA SILVA NETO 100 

07 CARLOS VINÍCIUS SILVA RIBEIRO 100 

08 FABIANO PARREIRA DE MACEDO 95 

09 ARLINDO PEREIRA DE AMORIM 94 

10 LUAN STORCK COSTA 94 

11 RAYMISON BARBOSA VIEIRA 93 

12 VALDIR MARTINS DO NASCIMENTO 89 

13 GERALDO CASSIMIRO 77 

14 ANAILTON CABRAL BACELAR 49 

15 EDIELSON DE SOUZA DOS SANTOS 09 

 
2. MOTORISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO 

CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 REINALDO ALVES VENANCIO 77 

02 DAVID MACIEL DE ANDRADE 41 

 

 

Nos termos do item 7.2 do Edital n°. 004/2022 (Decreto n°. 

6.206/2021), o candidato deverá (obrigatoriamente): 

 

7.2.1.3 - Para realizarem a prova prática, os candidatos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, no local da prova, a ser divulgado no 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 

 

 

 Rua Paulo Martins, n°. 266, Bairro Santa Bárbara, Alto Rio Novo ES CEP 29760-000 

 

site http://www.altorionovo.es.gov.br  em publicação na data do 

resultado final da primeira etapa. 

7.2.1.3.1 - Os candidatos convocados para realizar as provas 

práticas deverão estar no local de realização com, no mínimo, 30 

(trinta) minutos de antecedência ao horário previsto para o início das 

atividades.  

7.2.1.3.2 - O candidato que não comparecer às provas práticas, no 

horário determinado, independente da motivação da ausência ou 

não puder realizá-la por não portar documento de identificação 

necessário será eliminado deste processo seletivo. Não será 

aplicada prova fora do dia, horário e local designado.  

7.2.1.3.2.1 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja 

qual for o motivo alegado. O candidato não poderá alegar qualquer 

desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de 

sua ausência ou atraso. 

7.2.1.4 - O candidato convocado para as provas práticas deverá:  

a) apresentar-se com roupa apropriada (calça comprida, 

camiseta/camisa e calçado fechado);  

b) estar munido de documento oficial de identificação expedido por 

órgão público (com foto), na forma prevista neste Edital;  

c) apresentar a Carteira Nacional de Habilitação CNH dentro do 

prazo de validade, observada a categoria “D”, requisito para o cargo 

de MOTORISTA. 

7.2.1.4.1 Os candidatos que apresentarem a CNH vencida ou com 

categoria inferior ao requisito do cargo pleiteado não realizará a 

prova de direção veicular e será eliminado do Processo Seletivo 

Simplificado. 

7.2.1.5 - Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas 

(contusões, luxações, etc...) que impossibilitem o candidato de 

submeter-se a prova prática, ou nela prosseguir, ou que lhe 

diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados 

para fins de tratamento diferenciado ou repetir a prova e nem lhe 

conferem o direito de realizar a prova em outra oportunidade. 

7.2.1.6 - Em razão de condições climáticas, a critério do(s) 

examinador(es) contratado(s) ou credenciado(s), a prova prática 

poderá ser adiada ou interrompida.  

7.2.1.6.1 - Em caso de adiamento ou interrupção da prova, a nova 

data será marcada e divulgada no sitio eletrônico 

http://www.altorionovo.es.gov.br. 

7.2.1.7 - Após identificação dos candidatos, estes permanecerão à 

espera de sua vez de realizar a prova. Não será permitido que os 

candidatos se afastem do local que lhes for designado, a não ser 

acompanhado pelos membros da Comissão Organizadora e 

Examinadora de que trata o item 11. 

http://www.altorionovo.es.gov.br/
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7.2.1.8 – Durante a realização da prova prática não será permitido 

conversar com os demais candidatos nem tão pouco fazer uso de 

telefone celular ou de qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, 

sob pena de eliminação da prova. 

7.2.1.9 - Não serão concedidas novas tentativas ou novas “chances”. 

7.2.1.10 - Ao concluir a prova, o candidato deverá retirar-se 

imediatamente do local de aplicação sem comunicar-se com os 

demais candidatos. 

 

Gabinete do Prefeito, 19 de maio de 2022. 

 

 

 

LUIZ AMÉRICO BOREL 

Prefeito Municipal 


