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ATA DE QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES-RN
Às 07:30 h do dia 13 de AGOSTO de 2017, se reuniu ao lado da quadra de Esportes da
fazenda nova na cidade de Major Sales, a Comissão Especial de Acompanhamento e
Fiscalização do Concurso Público, designada através da Portaria nº 080/2017 de 12 de
maio de 2017, que trata também das atribuições desta comissão. Na oportunidade se
fizeram presentes JOSÉ ERONILDES PINTO (Presidente da Comissão), LUCIANA DIAS
FONTES (Membro) e CRIZANTINA ZUZA DE SOUZA (Membro) com o intuito de
acompanhar a aplicação das provas práticas de motorista de Transporte Escolar e Máquinas
Pesadas, conforme estabelecido no Edital, sendo os candidatos convocados através de
Editalhttp://cpcon.uepb.edu.br/concursos/PMMajorSalesRN2017/Edital/Edital_Pratica_Major
_Sales_Ret.pdf. Os trabalhos foram conduzido pelo senhor José Eronildes Pinto que
determinou que eu, Luciana Dias Fontes, redigisse a presente ATA com as observações e
registros pertinentes ao tema. Acompanhamos todo o procedimento para a prova e
constatamos que todo o processo foi muito organizado, toda a estrutura foi posicionada ao
lado da quadra de esportes de Fazenda Nova, com os ônibus e máquinas cedidos pela
prefeitura municipal. O espaço foi estrategicamente isolado e demarcado, todo o processo
foi filmado pela empresa, vários fiscais acompanharam todos os passos dos candidatos, que
ficaram confinados na Escola Tonheira Germano e um a um eram levados em carros da
CPCON para realização das provas práticas. Não constatamos qualquer irregularidade,
denúncia ou reclamação. Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a todos
os presentes e decretou encerrada esta reunião, cuja ata, vai assinada por mim e demais
presentes e constará nos autos do processo administrativo do Concurso Publico Municipal.
Estão sendo publicadas no site da Prefeitura Municipal de Major Sales
(http://www.majorsales.rn.gov.br) para dar ainda mais publicidade ao processo.
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