Prefeitura Municipal de Duartina
Rua Henrique Hortelã nº 127 Centro - CEP: 17470-000
Telefone: (14) 3282-8282
Site: www.duartina.sp.gov.br
Email: prefeitura@duartina.sp.gov.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS RELATIVAS AO
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA – SP,convoca os candidatos que
foram classificados na prova escrita para a realização da prova prática, para o
cargo de: TESOUREIRO a realizar-se no dia 09 de junho de 2013, domingo,
conforme abaixo indicado:
As provas serão realizadas no E.M.E.F. "José Sabbag" (Avenida Dr. Gil
Borges, n° 337 – Centro) :
Segue abaixo lista de convocação e horário para realização da PROVA
PRATICA.
Nome/RG

Total

72,5
JUAREZ MENDES BARBOSA - RG: 20306154

70,0
MARCOS CESAR DE FARIAS - RG: 5709390-0

55,0
VERA LUCIA BANHARA DORETTO - RG: 292691166

47,5
SONIA APARECIDA LOPES - RG: 19199079

40,0
DAYANE CRISTINA DOS SANTOS - RG: 425720810

40,0
MICHELI CRISTINA SIMOES - RG: 447675333

Inicio das Provas
E.M.E.F. "José Sabbag"

Tesoureiro: 9 horas
Avenida Dr. Gil Borges, n° 337 – Centro

Observação: A partir das 9 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos os
portões serão fechados e mais nenhum candidato poderá adentrar o local das
provas. No dia da realização da prova o candidato deverá levar documento
de identidade original com foto.
ORIENTAÇÕES GERAIS: O candidato deverá saber sobre as rotinas da
tesouraria, que se faz necessário inicialmente descrever os documentos
básicos que o tesoureiro irá manusear durante o dia de trabalho.
Documentos contábeis - são os documentos que servem para provar a
regularidade, legalidade de todas as operações. Exemplo: Cópias de cheques;
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Ordens de pagamento; Notas fiscais; Extratos bancários; Duplicatas e Notas
Promissórias.
Critérios de Avaliação:
A prova constará de cópia de documentos impressos.
Todos os candidatos iniciam a prova com 100 (cem) pontos.
A prova prática será avaliada quanto aos erros de cada item. Será descontado
2 pontos cada erro cometido pelo candidato.
Tempo da prova será de 30 minutos administrado pelo fiscal de sala.

DA CLASSIFICAÇÃO
A publicação do resultado final do Concurso Público será divulgada no dia 14
de Junho de 2013, no site www.duxconcursos.com.br .
Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor
da nota final.
A nota dos candidatos habilitados no Concurso Público será composta da
seguinte forma:

Nota Final = PE + PP
2
PE – Prova Escrita
PP – Prova Prática

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) É responsabilidade do candidato à identificação correta do local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
b) Não será admitido nos locais o candidato que se apresentar após o horário
determinado neste Edital de Convocação para a realização das provas.
c) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para
justificar o atraso ou a ausência do candidato.
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d) Não será permitida a presença de acompanhantes no local das provas,
assim como a interferência ou participação de terceiros durante sua
realização.
e) As provas poderão ser interrompidas a qualquer momento pelos
avaliadores, quando verificado a exposição a risco próprio ou de terceiros
ocasionada por imperícia, imprudência ou negligência do candidato
avaliado, situação que ocasionará a eliminação do candidato do concurso.

f) Os casos omissos serão submetidos à Banca Examinadora, a qual caberá
decidir sobre fatos ocorridos durante as provas práticas.

Prefeitura Municipal de Duartina, 7 de junho de 2013.
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