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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA - RJ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

3º EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROVA PRÁTICA PARA MERENDEIRA (MAROMBA) 
 

A Prefeitura Municipal de Itatiaia torna público a data, horário, local e demais 
disposições para a realização da segunda prova prática das candidatas ao cargo de 
Merendeira (Maromba) que tenham sido aprovadas nas provas objetivas realizadas em 
14/04/19 e classificados da 7ª (sétima) até a 9ª (nona) colocação, conforme resultado 
final divulgado, no dia 10 de junho de 2019, no site www.ibam-concursos.org.br, para a 
realização da prova prática específica, conforme as regras deste Edital de Convocação. 
 
Esta convocação está baseada nos termos do Edital do Concurso Público nº 01/2019, em 
especial no subitem 6.5.7, transcrito a seguir: 
 

6.5.7. A critério da Prefeitura Municipal de Itatiaia, os candidatos aos cargos de 
Cozinheiro, Merendeira, Merendeira (Maromba) e Motorista que tenham sido 
aprovados nas provas objetivas e classificados após o critério definido no item 6.5.1 
poderão ser convocados no prazo de validade deste concurso para as provas práticas, 
obedecida a ordem rigorosa de classificação. 

 
 
1. LOCAL, DATA, HORÁRIO, CONTEÚDO E CANDIDATAS HABILITADAS PARA REALIZAÇÃO 
DA PROVA 
 
CARGO: Merendeira (Maromba) 

Local de realização: Colégio Municipal Reinado Maia Souto, situado na Rua São José, 
nº 211 - Centro, Itatiaia/ RJ. 
Data: 04/12/22 às 9h30. 
Conteúdo: Recebimento dos gêneros a serem preparados. Pré-preparo e preparo dos 
gêneros. Apresentação do prato pronto para análise sensorial. 
 

DIA 04/12/22 às 09h30 
Classificados da 7ª a 9ª colocação 

Nome da candidata Inscrição 
LIGIA MARIA SILVA SOUZA 57190-3 
CLAUDIA GERMANO MILLER DE CARVALHO 57390-6 
BEATRIZ FRANCIELLY GAMA DE FARIA 56684-5 
 
 
2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 O Município de Itatiaia será o responsável pela avaliação das candidatas, de acordo 
com as normas estabelecidas no Edital nº 01/2019 e neste Edital de Convocação. 
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 As candidatas deverão comparecer ao local de prova com no mínimo meia hora de 
antecedência do horário previsto para o início da prova. 

 A candidata que chegar ao local após o horário de início da prova, não fará a prova e 
será eliminada do concurso público. 

 A candidata que não comparecer à aplicação da prova prática será eliminada do 
certame. 

 As candidatas convocadas para realização da prova prática deverão portar o 
documento original de identidade, dentro do prazo de validade, sem esse documento 
a candidata não fará a prova. 

 Todas as candidatas deverão usar vestes e calçados apropriados para as atividades 
que serão realizadas no dia da prova, os quais não interfiram na segurança da 
realização, não sendo permitido o uso de bermuda, chinelos e similares.  

 Deverão, preferencialmente, se apresentar para a realização da prova prática, adotando 
os seguintes procedimentos: 

a) vestir roupas claras, sapatos fechados, camiseta de manga curta; 

b) não usar acessórios tais como brincos, pulseiras, anéis entre outros; 

c) ter os cabelos presos; 

d) ter as unhas curtas e sem esmalte.  

 Nenhuma candidata fará a prova prática fora do dia, horário e local fixados neste 
Edital. 

 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada desta prova. 

 A sequência de realização da prova prática respeitará a ordem decrescente de 
classificação - 7ª a 9ª colocação, obtida pelas candidatas nas respectivas provas 
objetivas, podendo à Banca Examinadora definir outras formas de trabalho, desde 
que com a finalidade de preservar o bom andamento da avaliação.  

 Serão consideradas aprovadas as candidatas que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) 
pontos na prova prática. 

 Fica proibido qualquer tipo de registro, por parte das candidatas e/ou terceiros, 
durante a execução das atividades, sob pena de eliminação. 

 Não será permitida a permanência de pessoas estranhas aos trabalhos no local de 
realização da prova. 

 A candidata que se sentir prejudicada, poderá interpor recurso, mediante 
requerimento individual, desde que: 

a) seja dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Itatiaia e entregue para registro na Secretaria de Administração, situada 
na Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro, Itatiaia/ RJ, nos horários de 9h00 às 
12h00 e de 14h00 às 17h00, nos dias 06 e 07/12/22; 

b) constem obrigatoriamente do recurso: nome completo da candidata, número da 
inscrição, fundamentação clara e ampla dos motivos. O referido recurso deverá ser 
devidamente assinado pela candidata em todas as folhas; 
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c) seja apresentado digitado ou preenchido a mão, conforme modelo constante do 
Anexo IV disponível no site www.ibam-concursos.org.br 

Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for 
apresentado fora do prazo estabelecido na letra “a” deste item. 

Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, procuração, via postal, Internet 
ou outro meio que não seja o especificado neste Edital de Convocação. 

Será dada publicidade às decisões dos recursos no site www.ibam-concursos.org.br. 

 Aplicam-se a esta etapa do concurso as regras dispostas no Edital nº 01/2019. 

 
3. CONTAGEM DE PONTOS 

O total geral de pontos da candidata será obtido pela soma dos pontos a ela já atribuídos 
na prova objetiva, sendo adicionada a esse total a nota obtida na prova prática. 
 
 
4. CRONOGRAMA 

O cronograma da segunda prova prática para o cargo de Merendeira (Maromba) é o 
disposto a seguir: 
 

ETAPA DATA PREVISTA 

Publicação do 3º Edital de Convocação da Prova Prática 10/11/22 
Aplicação da segunda prova prática para o cargo de Merendeira 
(Maromba) 

04/12/22 

Divulgação do resultado parcial da segunda prova prática 05/12/22 
Recursos contra o resultado parcial da segunda prova prática 06 e 07/12/22 
Publicação da síntese dos recursos contra o resultado parcial da 
segunda prova prática 

12/12/22 

Divulgação do resultado final 13/12/22 
 
 

 
Itatiaia, 10 de novembro de 2022. 

 
 

Irineu Nogueira Coelho 
                                                                                                                     Prefeito Municipal 


