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O Município de Pirangi/SP, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Luiz Carlos de Moraes, considerando a necessidade 
de contar com seu quadro funcional completo para atender a demanda já existente anteriormente à pandemia e agravada por esta; 

 
Considerando a posição em que o Município de Pirangi se encontra no Plano São Paulo de Classificação das regiões, contando com 
situação epidemiológica estável; 
 
Com fulcro no Decreto Municipal nº 3.186/2020, que autoriza a retomada do andamento do Concurso Público 001/2019, bem como no 
comprometimento do Município de Pirangi e da Objetiva Concursos em cumprir e fazer cumprir as medidas sanitárias de prevenção e 
combate ao novo Coronavírus (COVID-19) estabelecidas na legislação vigente no Estado de São Paulo e no Município de Pirangi; 

 
TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar a retomada do Concurso Público 001/2019. O andamento dar-se-á conforme o Novo 
Cronograma de Execução abaixo disposto, devendo os candidatos cumprirem, obrigatoriamente, com todas as normas de 
biossegurança relativas à prevenção de COVID-19 elencadas na Reconvocação da Prova Prática, item 1 deste edital, sob pena de 
exclusão do certame: 
 

 

DATA EVENTOS 

09/12/2020 Retomada do certame, convocação para a prova prática e para sorteio do tema da Prova Prática dos Professores 

10/12/2020 Novo sorteio de tema para Prova Prática - Professores 

10/12/2020 Divulgação dos novos temas para a Prova Prática - Professores 

20/12/2020 Aplicação da Prova Prática 

05/01/2021 Divulgação das notas da Prova Prática  

06, 07 e 08/01/2021 Período de interposição de recursos das notas da Prova Prática  

18/01/2021 Resultado dos recursos de notas da Prova Prática e convocação para Prova de Títulos 

19, 20 e 21/01/2021 Período de entrega de Títulos 

01/02/2021 Divulgação das notas da Prova de Títulos 

02, 03 e 04/02/2021 Período de interposição de recursos da Prova de Títulos 

17/02/2021 Divulgação do Resultado dos recursos de notas da Prova de Títulos e Convocação para Sorteio Público de desempate (se necessário). 

19/02/2021 Ato Público de Sorteio de Desempate (se necessário) 

24/02/2021 Classificação Final 
 

1. RECONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA: Os candidatos a PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – INGLÊS, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I, MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, constantes no Anexo do Edital nº 006/2020, ficam 
reconvocados para realização da Prova Prática, conforme as disposições do Edital de Abertura das Inscrições, a qual será realizada, 
conforme cada cargo, nos termos da tabela abaixo. Nestes mesmos horários ocorrerá o fechamento dos portões em cada turno, não 
sendo mais permitido o ingresso de qualquer candidato ao local de prova. 
 
 

20/12/2020 - 07h30min (horário de Brasília) - (MANHÃ) 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL - Rua 
Prudente de Moraes, nº 993, Centro, no Município de Pirangi/SP. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - INGLÊS (Todos os candidatos). 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I (Todos os candidatos cujos nomes 
iniciem com as letras A, B, C e D). 

20/12/2020 - 13h (horário de Brasília) - (TARDE) 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL - Rua 
Prudente de Moraes, nº 993, Centro, no Município de Pirangi/SP. 

MOTORISTA - (Todos os candidatos). 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - (Todos os candidatos). 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I (Todos os candidatos cujos nomes 
iniciem com as letras J, K, L, M, P, S e V). 

 

1.1. Para fins de identificação/desidentificação, OS CANDIDATOS A MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS ficam 
convocados a apresentarem-se na data e seu local de prova indicado, com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência do horário 
acima informado, em trajes apropriados para o teste e utilizando máscara de proteção facial, portando documento de identidade 
original que bem os identifique e esteja em bom estado de conservação e, ainda, a Carteira Nacional de Habilitação compatível com os 
veículos e/ou máquinas e/ou equipamentos a serem utilizados na realização dos testes, conforme abaixo disposto para cada cargo. 
Cumpre enfatizar que NÃO serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH: 
 
1.1.1. Os candidatos a Motorista e Operador de Máquinas Pesadas deverão portar ainda a Carteira Nacional de Habilitação compatível 
com os (s) veículo(s) e/ou máquina(s) e/ou equipamento(s) a ser(em) utilizado(s) na realização do(s) teste(s), conforme segue abaixo, 
estando, desde logo cientes de que NÃO serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH: 
a) MOTORISTA: A Prova Prática será realizada em Micro-ônibus e ônibus, de forma que o candidato deverá se apresentar portando CNH 
categoria “D”. Importante ressaltar que, por ocasião da contratação, será obrigatória a apresentação da CNH na categoria “D” ou “E”. 
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b) OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS A Prova Prática será realizada em Pá-carregadeira e Retroescavadeira, de forma que o 
candidato deverá se apresentar portando CNH categoria “C”. Importante ressaltar que, por ocasião da contratação, será obrigatória a 
apresentação da CNH na categoria “D” ou “E”. 
 
1.2. Para fins de identificação/desidentificação, os candidatos aos cargos de PROFESSOR (AMBOS) ficam convocados a apresentarem-
se na data e local indicado com pelo menos 1h (uma hora) de antecedência, utilizando máscara de proteção facial, portando 
documento de identidade original que bem os identifique e esteja em bom estado de conservação, plano de aula, bem como todo e 
qualquer material necessário para a sua aula, inclusive equipamentos que eventualmente desejarem utilizar durante a realização, 
conforme disposições do Edital de Abertura das Inscrições. Quanto ao plano de aula, o candidato deverá elaborar e entregar à Banca da 
Objetiva Concursos, obrigatoriamente, três vias, que deverão ser entregues sem qualquer  identificação do candidato (nome, número de 
inscrição, assinatura, etc.), uma vez que sua correção dar-se-á de forma desidentificada 
 
1.2.2. CONVOCAÇÃO PARA NOVO SORTEIO DE TEMA: Garantida a isonomia entre os candidatos, a Prova Prática (Desempenho 
Didático) será realizada em ordem alfabética, de forma que não há necessidade de sorteio para definição da ordem de apresentação, 
ficando, desde logo, os candidatos cientes quanto a esta regra, todavia, em relação ao tema, far-se-á NOVO SORTEIO DE TEMA PARA A 
PROVA, em 10/12/2020 (quinta-feira), às 9h (Horário de Brasília), na Objetiva Concursos, considerando-se os temas abaixo dispostos: 
 
I - TEMAS A SEREM SORTEADOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I:  
a) A conscientização acerca da necessidade do uso racional e da conservação da água; 
b) Hábitos diários de higiene fundamentais para a saúde; 
c) Consequências de maus hábitos alimentares; 
 
II - TEMAS A SEREM SORTEADOS PARA OS CARGOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – INGLÊS: 
a) Simple Past - Regular and Irregular Verbs; 
b) Simple Future / Immediate Future; 
c) Many / Much / Few / Little / A few / A little; 
 
1.2.2.1. O resultado do sorteio de temas será divulgado, oportunamente, a partir de 10/12/2020. 
 
1.3. Durante a realização da Prova Prática, os candidatos não poderão fazer uso de telefone celular (todos). É liberada utilização de 
outros recursos eletrônicos para fins de apresentação da sua aula (professores). 
 
1.4. Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel (frasco transparente e sem rótulo) para uso individual durante a prova; 
também poderão levar máscara facial de reserva (dentro de saco transparente), para fins de troca a cada 2 horas. Os candidatos 
deverão manter esses itens consigo, em lugar visível, devendo a máscara reserva permanecer, até sua troca, dentro do saco 
transparente. 
 
1.5. Considerando as recomendações e medidas dos centros e departamentos governamentais vigentes relacionadas à Pandemia de 
COVID-19, considerando o Código Penal, artigos 131, 132, 267 e 268, assim como a necessidade de garantir a incolumidade dos 
participantes do certame, no dia da realização da prova:  
a) a utilização da máscara de proteção facial é obrigatória; 
b) todos os participantes deverão respeitar as regras de distanciamento, higienização e etiqueta da tosse estabelecidas nos avisos dos 

locais de prova; 
c) quando da identificação junto ao fiscal para ingresso à prova, o candidato deverá dar dois passos para trás e abaixar brevemente a 

máscara para que o fiscal faça o seu reconhecimento, recolocando-a imediatamente após a identificação. Igualmente, deverá 
realizar este procedimento quando submetido à inspeção por detector e houver sinalização de inconformidade, exibindo 
brevemente, neste caso, o interior da máscara ao fiscal, podendo, ainda, ser exigida a inspeção da máscara reserva; 

d) será aferida a temperatura com termômetro infravermelho ou outro instrumento correlato, sendo vedado o ingresso, a participação 
na prova e a permanência no local dos candidatos que apresentarem temperatura ≥ 37,8°C, acompanhada ou não de outros 
sintomas de síndrome gripal;  

e) os bebedouros dos locais de prova estarão desativados, de forma que os candidatos deverão levar suas garrafas de água 
(embalagem transparente e sem rótulo) já completas de água; 

f) sob pena de eliminação do processo, somente será permitida a remoção breve da máscara ou respirador de proteção e sua imediata 
recolocação para fins ingestão de água, substituição por nova máscara, ou nos casos da alínea “c” deste item; 

g) poderá ser exigida a utilização de luvas durante a prova 
h) orienta-se aos candidatos com sintomas ou diagnosticados com Coronavírus nos    dias anteriores   data da avaliação a não 

comparecerem à prova. 
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1.6. O não comparecimento no dia, horário e local, marcados nesta convocação, a não validação do documento de identidade, o 
comparecimento sem máscara de proteção facial e/ou a negativa em utilizá-la, ou, ainda, o desrespeito às regras relativas a 
prevenção do contágio do COVID-19 acarretarão a eliminação do candidato. 
 
1.7. Os candidatos deverão comparecer preparados no que se refere à alimentação, tendo em vista que a Prova Prática não têm horário 
determinado para o término. 
 
1.8. A identificação das Provas Práticas será realizada no dia 29/12/2020 (terça-feira), às 9h30min (Horário de Brasília), na Objetiva 
Concursos (Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS), cumpridos os cuidados de distanciamento social e 
higienização relativos a prevenção do contágio do COVID-19. 
 
2. O Concurso Público 001/2019 passa a constar com as alterações trazidas pelo Novo Cronograma de Execução, restando ratificadas 
todas as demais disposições e etapas já concluídas e revogadas as disposições em contrário. 
 

3. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 
 
 Município de Pirangi/SP, 09 de dezembro de 2020. 

  
  

 
Registre-se e publique-se. 

LUIZ CARLOS DE MORAES,  
Prefeito Municipal. 

 


