PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
AR A P

ON G A S

Estado do Paraná
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 051/2016
PUBLICAÇÃO Nº 011/2016

Dispõe sobre a convocação dos
candidatos ao cargo de cozinheiro para a
realização de prova prática do Concurso
Público do Município de Arapongas,
Estado do Paraná, aberto pelo Edital n°
051/2016.

A Presidente da Comissão Especial do Concurso Público do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA:
1. A convocação dos candidatos constantes no Anexo I, para realização de prova prática na data de
09/10/2016, no local e horário estabelecido no mesmo anexo.
2. A divulgação das tarefas que serão solicitadas aos candidatos e o tempo máximo para sua
execução:
TAREFA: O CANDIDATO DEVERÁ REALIZAR O CORTE DOS LEGUMES APRESENTADOS PARA SEREM UTILIZADOS
NO PREPARO DE UMA SOPA E ORGANIZAR ADEQUADAMENTE A BANCADA DE TRABALHO.
TEMPO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DA TAREFA: 10 MINUTOS.

3. A tarefa possui um tempo máximo de execução, conforme tabela do item 2 da presente publicação.
Caso o candidato não consiga realizar a tarefa dentro do tempo máximo estipulado, ao término do
tempo, será solicitado pelo examinador que o candidato interrompa as atividades que estiverem
sendo realizadas, estando automaticamente eliminado do Concurso Público.
4. A realização da prova prática ocorrerá seguindo a ordem de convocação do Anexo I da presente
publicação.
5. Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de
30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de identidade original, dentre os previstos no
item 7.10 do Edital de Abertura nº. 051/2016.
6. Para a prova prática, os candidatos deverão apresentar-se, observando os seguintes aspectos, sob
pena de serem impedidos de realizar a prova se não os cumprirem:
a) Trajar roupas limpas, usando calça comprida;
b) Utilizar calçado fechado;
c) Prender os cabelos, estar com as unhas curtas, limpas e sem esmalte ou base;
d) Não utilizar pulseiras, relógios, anéis, aliança, brincos, e/ou joias e bijuterias de quaisquer tipos
nas mãos e braços.
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7. É de exclusiva responsabilidade do candidato, verificar o Anexo I da presente publicação para
verificação do local e horário de realização da prova prática, bem como, observar as demais regras
previstas no Item 8 do edital de Abertura nº 051/2016.

Arapongas, 30 de setembro de 2016.

ANA PAULA VIANA ABRANTES
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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