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MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA 
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO 

CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600 

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br 

Orindiuva/SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2022 

 A Prefeita do Município de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, e em conformidade com o Edital Nº 01/2022 do Concurso Público, 

CONVOCA todos os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados na prova objetiva para os cargos de 

MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS e TRATORISTA para comparecer no local, dia e horário abaixo 

para a realização das provas PRÁTICAS, conforme segue: 

 

DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 ÀS 09 HORAS 

ALMOXARIFADO MUNICIPAL  
RUA NICANOR PEREIRA, 91 

ORINDIÚVA - SP 
 

Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contágio pelo novo coronavirus, os candidatos 
serão submetidos ao processo de verificação da temperatura corporal quando do acesso ao local de 
aplicação das provas, os candidatos que apresentarem uma temperatura corporal acima de 37,5º C não 
poderão realizar as provas por conta do risco de contaminação dos demais candidatos e equipe de 
aplicadores. 

Os candidatos ficam desobrigados do uso de máscaras durante o período de realização das 
provas em função do Decreto Estadual nº 66.575 de 17 de março de 2022 que desobriga o uso de 
máscaras em ambientes fechados, ficando assim a opção de usar ou não a máscara a critério do 
candidato. 
 Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, portando Carteira 
Nacional de Habilitação categoria D ou E, sem o qual não será possível a realização das provas. 
 Os portões do local de provas serão fechados às 09 horas, após o fechamento dos portões não 
será permitido o acesso ao local. 

 

 

Prefeitura do Município de ORINDIUVA 

ORINDIUVA – SP em 02 de dezembro de 2022. 

 

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins 
Prefeita Municipal 
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