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CODENOP
ConsQrcio PütJliccí ínlermunícipal de D esenvolirimento

do Território Nordeste do PatranÃ

INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES:

No ato da inscrição o candidato já terá que apresentar os documentos
abaixo listados, sendo que deverá comparecer com o original e a cópia,
devendo a cópia ficar anexo a ficha de inscrição
- Comprovante de Escolaridade ■> Ensino fundamental incompleto
- Carteira de Habilitação Categoria "D"
- Carteira de Trabalho para comprovação de experiência mínima de
01 ano na função que se inscreveu (cópia da frente e verso da folha
com os dados pessoais e da ficha onde descreve a experiência), no
caso de ter trabalhado em órgão público, a Declaração emitida pelo
mesmo;

- Para o Cargo de Operador do caminhão leve/tanque, apresentar o
certificado/carteira de Curso MOPP - Movimentação e Operação de
Produtos Perigosos (vigente);

■=> Ao preencher a ficha, não colocar o numero da inscrição, a mesma será
preenchida posteriormente, quando todos os municipios entregarem as
inscrições realizadas;

o Um mesmo candidato poderá se inscrever para mais de um
equipamento, desta forma fará apenas uma prova escrita e a prova
prática fará em todos os equipamentos que se inscrever.

o Para cada equipamento preencherá uma ficha de inscrição, com as
cópias de documentos necessárias;

>=> A folha 01 da ficha de inscrição ficará de posse da Prefeitura e a folha 02
deverá ser entregue ao candidato que deverá apresentá-la no dia do
teste seletivo

'=í> Dia 23/06, estaremos passando nos municipios para retirar as fichas de
inscrições;

'=í> A prova será realizada em Sapopema. no dia 01 de Julho, as 09 da
manhã;

"=> A prova prática em Santa Amélia dia 07 de Julho (a prova será na sexta
feira, porque os avaliadores serão os funcionários da Codapar, por isto
tem que ser feito em dia de semana).

Qualquer dúvida ligar: 43 3548 1383 ou 43 98442 1927 (Ana Paula)
43 984741283 (Dra Adriana)


