
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA / EDITAL N.° 01/2009

Ao cargo: 003 – MOTORISTA
    

A Comissão do Concurso Público da Câmara Municipal de Itaperuna, no uso de suas 
atribuições legais, e

Considerando o disposto no subitem 1.2.1., 1.2.1.1. e 1.2.2. do Edital n.º 01/2009: 

1.2.1. Farão prova escrita e prática, valendo, respectivamente, 80 (oitenta) e 20 (vinte), num total de 100 
(cem) pontos, os candidatos à vaga de Motorista.

1.2.1.1. Somente será permitida ao candidatado a realização da prova prática de direção 
veicular mediante a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”,”C”, 
“D”ou “E” para a vaga de Motorista. Não será aceito protocolo e nem comprovante de perda 
ou roubo do documento. O horário da prova que será divulgado posteriormente por Edital e 
pelo site www.incp.org.br. 

         1.2.2. A duração da prova prática referente ao cargo de motorista dos subitens 1.2.1 será, no máximo, de 
15 (quinze) minutos.

Considerando a data de realização da prova prática, datado em 13 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Divulgar, em anexo, a relação dos candidatos aprovados que deverão submeter-se à prova 
prática, no dia 13 de dezembro de 2009, no local abaixo informado.

Obs1. Os candidatos deverão chegar ao local indicado, com antecedência mínima de 
01 (uma) hora, portando a Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o cargo.

Obs2. Os candidatos serão avaliados por ordem de chegada.

________________________________________________
Mesa Diretora

http://www.incp.org.br
http://www.incp.org.br


003 – MOTORISTA003 – MOTORISTA003 – MOTORISTA

DATA: 13/12/2009DATA: 13/12/2009 HORÁRIO: 10 horas
LOCAL: Área oficial de exame do DETRANÁrea oficial de exame do DETRAN
ENDEREÇO: Avenida Cory Pilar, Bairro Cidade Nova, Itaperuna / RJAvenida Cory Pilar, Bairro Cidade Nova, Itaperuna / RJ

O candidato deverá se apresentar com antecedência mínima de uma hora, portando a Carteira 
de Habilitação original, exigida no Edital para a realização da prova.
O candidato deverá se apresentar com antecedência mínima de uma hora, portando a Carteira 
de Habilitação original, exigida no Edital para a realização da prova.
O candidato deverá se apresentar com antecedência mínima de uma hora, portando a Carteira 
de Habilitação original, exigida no Edital para a realização da prova.

Nº de ordem Nº de inscrição Nome
1 101014 PAULO CICERO BATISTA GOMES
2 100965 GUSTAVO SOUZA PINTO
3 000179 EVERTON DOMINGOS VEIGA
4 000354 VINICIUS BATALHA PEREIRA
5 000277 MANOEL HORACIO GOMES
6 000271 EDMAR LANES DIAS
7 100909 DEIVID JONE DE SOUZA CORREA


