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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O MUNICÍPIO 

DE RIO VERDE – GO - EDITAL Nº 001/2021 

 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS PARA PROVA 

PRÁTICA DE COVEIRO 

 
Nos termos dos itens 11.1 e 11.3 do Edital do Concurso Público n. 001/2021, 

CONVOCAMOS os candidatos classificados para a realização da Prova Prática de Coveiro, 

a ser realizada no dia 23 de março, no Cemitério Municipal São Sebastião, na cidade de Rio 

Verde - GO, conforme HORÁRIO especificamente relacionado na lista de convocação, para 

cada candidato classificado/convocado abaixo. 

 

LOCAL DA PROVA: Cemitério Municipal São Sebastião, localizado na Rua Senador 

Pedro Ludovíco, 1582-1600, Setor Dona Gercina, Rio Verde – GO. 

 

CONVOCADOS 

Inscrição Nome do Candidato Data da Prova Início Término 

209086 PAULO CESAR SARAIVA 23/03/2022 8:00h 9:30h 

208576 RENATO SIRQUEIRA LO 23/03/2022 10:00h 11:30h 

Observações Importantes: 

a) O tempo máximo de realização da prova será de 01h30m para cada candidato, 

sendo desclassificado o candidato que ultrapassar esse período. 

b) Recomenda-se que o candidato chegue com pelo menos 30 (trinta) minutos de 

antecedência, haja vista que não se admitirá a entrada de candidato além do 

horário de início estabelecido para sua prova; 

c) O candidato que não respeitar o horário designado para sua prova será 

desclassificado do concurso;  
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d) A Prova Prática terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos, sendo que serão 

eliminados os candidatos que obtiverem número de pontos inferior a 50% 

(cinquenta por cento) na referida prova;  

e) Recomenda-se a leitura prévia e atenta do Anexo X do Edital – Critérios Para 

Avaliação e Pontuação da Prova Prática para o Cargo de Coveiro; 

f) Não será permitido o ingresso no local de prova de candidatos portando qualquer 

tipo de arma, aparelhos eletrônicos, portar, mesmo que desligados, telefone celular, 

pagers, bip, relógios de qualquer tipo, agenda eletrônica, calculadora, walkman, 

notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de 

qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, etc. Ainda é vedado o uso 

de óculos escuros, lenço, protetores auriculares ou similares, quaisquer acessórios 

de chapelaria (chapéu, gorro, capacetes, etc.), e ainda, bolsas, pastas, mochilas ou 

outros itens/materiais similares; 

g) Uma vez que a prova prática ocorrerá em ambiente aberto, na ocasião de chuva 

e/ou outras adversidades climáticas, poderá a Comissão Organizadora do 

Concurso, juntamente com a Banca Examinadora, remarcar a data/horário de 

realização da prova, condicionando-se à comunicação pessoal do(s) candidato(s) 

diretamente envolvido(s).    
 

 

 

 

Rio Verde – GO, 18 de março de 2022. 

 

 

 

Comissão Organizadora do Concurso 

Portaria/Reitoria n. 1.556/2022. 


