
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO DA BAHIA

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O  P A R A  A  R E A L I Z A Ç Ã O  D A S  P R O V A S
P R Á T I C A S

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 3

O Prefeito Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,  TORNA PÚBLICA a
Convocação para a realização das Provas Práticas para os cargos com esta fase do Concurso Público aberto pelo
Edital nº 01/2013, conforme as seguintes disposições:

Art.  1°  Conforme  disposto  no  Edital  de  convocação  para  a  Prova  Prática,  divulgado  no  endereço  eletrônico
www.aocp.com.br, na data de 13/12/2013, ficam convocados os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital,
para participarem da Prova Prática  que  realizar-se-á  na cidade de Vitória da Conquista/BA,  nos dias,  locais e
horários estabelecidos no ANEXO ÚNICO deste Edital.

Art.  2º É de responsabilidade do candidato  verificar  e comparecer ao local  nas datas e horários pré-determinados
conforme distribuição descrita no Anexo Único deste Edital. O candidato que descumprir qualquer uma das condições
estabelecidas ou apresentar-se fora da data e horário de convocação pré-determinados no ANEXO ÚNICO deste Edital,
será eliminado do concurso público.

Art. 3º Para os cargos: Operador de Máquinas e Equipamentos, código dos cargos: 105.1 à 105.6 e MOTORISTA,
código do cargo: 206,  os candidatos deverão comparecer ao local  de prova com, no mínimo,  30min (trinta
minutos) de antecedência do horário determinado para aplicação da Prova prática, munido de documento oficial
de  identificação  com  foto  (original),  CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO  (ORIGINAL),  CONFORME
REQUISITO MÍNIMO DO CARGO e uma fotocópia simples do referido documento.

Art. 4º Para os cargos: Instrutor de Artes, código dos cargos: 310.1 à 310.5, Instrutor de Esportes, código dos
cargos:  311.1  à  311.7,  e  Instrutor  de  Música,  código  dos  cargos:  312.1  à  312.8,  os  candidatos  deverão
comparecer  ao  local  de  prova  com,  30min  (trinta  minutos)  de  antecedência  do  horário  determinado  para
aplicação da Prova prática, munido de documento oficial de identificação com foto (original), e o  PLANO DE
AULA.  

Art. 5º Os materias para a execução da Prova Prática será de responsabilidade da Prefeitura do Município de Vitória da
Conquista, assegurando o tratamento isonômico na realização desta fase do certame. 

Art. 6º  Para os cargos:  Instrutor de Música, código dos cargos: 312.1 à 312.8, NÃO será permitido a utilização de
instrumento musical particular, pois conforme exposto no Art. 5º deste Edital, o material para a realização da Prova
prática será de responsabilidade da Prefeitura do Município de Vitória da Conquista. 

Art. 7º Nas provas que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a responsabilidade
do Município de Vitória da Conquista, poderá ser procedida, a critério do avaliador, a imediata exclusão do candidato que
demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo sem risco de danificá-los.

Art.  8º  A  Prova  Prática  realizar-se-á,  independentemente  das  condições  climáticas,  na  data  estabelecida  para  a
realização da mesma.

Art. 9º Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da prova prática
não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 

Art. 10º Para ser considerado APROVADO na Prova Prática o candidato deverá alcançar o mínimo de 50% (cinquenta
porcento) da Pontuação Máxima estabelecida na Tabela 12.1 do Anexo III do Edital de Concurso Público nº 01/2013. 

Art. 11º Conforme disposto nas Tabelas 9.4, 9.6, 9.10, e 9.14, do Edital de Concurso Público nº 01/2013, a  NOTA
FINAL dos candidatos aprovados será igual a soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova prática, e conforme

Página 1 de 2

http://www.aocp.com.br/


disposto na Tabela 9.16, a NOTA FINAL dos candidatos será igual a soma das notas obtidas na prova objetiva, na prova
de títulos e na prova prática. 

Art.  12º  O candidato  convocado para  a  Prova Prática  deverá observar  todo o disposto  no Anexo  III  do Edital  de
Concurso Público nº 01/2013.

Vitória da Conquista, 03 de janeiro de 2014.

Guilherme Menezes de Andrade
Prefeito Municipal
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