
 
 

MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS 
EDITAL 002/2019 - AVISO DE DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS, CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES  
DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS E OFICIAL  

DE SERVIÇOS GERAIS 
 

O prefeito do Município de Ilópolis do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e o Instituto 
Brasileiro de Seleção Pública (IBRASP), tornam público a publicação de convocações e orientações sobre avaliações 
práticas, em conformidade ao Edital e suas publicações.  
 
1. Os candidatos aprovados e convocados para a Prova Prática se encontram no Apêndice I deste Aviso – Divulgação 

dos aprovados para prova prática. 
2. As avaliações práticas serão realizadas de acordo com o Anexo III do Edital vigente do presente Concurso Público 

– METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO DE PROVA PRÁTICA e demais normas do Edital e suas publicações 
3. A Prova Prática será realizada no dia 16 de fevereiro de 2020 (domingo), conforme distribuição de cargos e 

horários a seguir definidos: 
 

MOTORISTA  

08:00 - Rua Conselheiro José Bozzetto, n. 310 - Ilópolis/RS 

OPERADOR DE MÁQUINAS  

14:00 - Rua Conselheiro José Bozzetto, n. 310 - Ilópolis/RS 

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS 

17:00 - R. Augusto Tomasini, n. 12 - Ilópolis/RS 

 
4. Ficam todos os candidatos convocados a comparecer com 30 minutos de antecedência do horário divulgado, sendo 

de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da prova. 
5. Todos os candidatos devem comparecer com os respectivos documentos de identificação válidos para prova 

conforme exigências editalícias e apresentar-se de acordo com as orientações do Edital e Anexo III, bem como 
portando demais documentos exigidos pelo edital conforme cargo pretendido. 

6. Não será permitido o uso de celular ou qualquer outro equipamento eletrônico com o candidato, durante a prova 
prática, exceto relógio de pulso. 

7. O candidato, após a realização da prova prática, deve imediatamente deixar o local de realização da mesma, sendo 
proibida sua comunicação com os demais candidatos. 

8. Para os cargos que exigem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), somente poderá realizar a prova o candidato 
que, no dia da Prova Prática, apresentar o documento de habilitação com a categoria solicitada no Edital. Não será 
aceito CNH violada ou fora do prazo de validade ou na versão digital. Não serão aceitas cópias autenticadas nem 
mesmo protocolo de documento, tampouco boletim de ocorrência de perda e/ou furto. 

9. Para o cargo de Oficial de Serviços Gerais, o candidato obrigatoriamente deverá apresentar atestado médico 
comprovando sua condição para executar atividades físicas, nos termos das regras do edital. 

10. O candidato que não comparecer no dia, horário e local marcados para a Prova, não alcançar a nota mínima e/ou 
não atender às demais determinações editalícias estará eliminado do certame. 

11. As provas acontecerão com qualquer clima/tempo, desde que a Banca assim a ratifique. 
12. A correção da Prova Prática será realizada considerando-se o processo de desidentificação, de modo que as provas 

serão corrigidas sem o conhecimento do nome do candidato. O Ato Público de identificação da Prova Prática, que 
poderá ser acompanhado pelos candidatos interessados, será realizado no dia 17/02/2020 (segunda-feira), às 15h 
(horário de Brasília), na sede do IBRASP, no Largo Visconde do Cairu, n.º 12 conj. 601, Bairro Centro - Porto 
Alegre/RS. 

13. A ficha de avaliação, quando de posse do candidato, é de sua exclusiva, irrestrita e total responsabilidade, 
especialmente no que diz respeito a eventuais rasuras e extravios, sendo passível de eliminação do certame aquele 
que tentar fraudar documento ou não cumprir com as orientações da Banca. 

14. Casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão de Concursos do Município e a Banca do IBRASP. 
 
 

Ilópolis, 07 de fevereiro de 2020. 
 
 
___________________________________________________________ 
Município de Ilópolis 
 
 
___________________________________________________________ 
Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP  
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  Apêndice I – Divulgação dos aprovados para prova prática 

 

Motorista 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

20191115 MARCIANO DELLAZZERI RG 1101172763 SJSRS RS 

201912419 VOLNEY PIRES DA CRUZ RG 2060376131 SJS RS 

201911272 MARIO BRESOLIN CNH 2642016417 31/10/2017 D 

201911120 SAMUEL BELLÉ DE SOUZA RG 5099762981 SSP/DI RS RS 

201912616 RUDIMAR ANTONIO PISSETTI RG 7079330275 SJS RS 

20191122 CRISTIANO PETTER RG 5055638687 SSP PC RS 

   

Operador de máquina 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

201912493 ANDRÉ COPPINI RG 1089442667 SSP RS 

201912500 MARCOS JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO RG 22883708 SSP MG 

   

Oficial de serviços gerais 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

201911212 PABLO LUIZ PEREIRA MACHADO RG 2099765519 SSP RS 

 

 

 

 
Ilópolis, 07 de fevereiro de 2020. 
 
 
___________________________________________________________ 
Município de Ilópolis 
 
 
___________________________________________________________ 
Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP 
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