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RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA        

                    

                    A Prefeitura Municipal de Nilópolis/RJ e o Instituto de Avaliação Nacional - IAN, no uso de suas 
respectivas atribuições, visando a atender os princípios norteadores da administração pública, TORNA PÚBLICO 
O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA referente ao Concurso Público 
01/2022, relembrando ainda os seguintes comandos editalícios: 

1.14. Todos os editais, avisos, retificações, convocações e resultados referentes ao Concurso Público serão publicados nos canais citados no 
item 1.13 deste Edital.  

1.14.1. É obrigação do candidato o acompanhamento de todas as publicações oficiais referentes ao Concurso Público.  

1.14.1.1. O IAN e a Prefeitura Municipal de Nilópolis/RJ NÃO se responsabilizam pelos possíveis danos causados ao candidato que NÃO 
acompanhar todas as publicações referentes ao Concurso Público.  

1.14.2. O IAN poderá encaminhar e-mails para todos os candidatos inscritos, informando sobre as publicações referentes ao Concurso Público, 
e recomenda que o candidato verifique inclusive a sua caixa de spam.  

1.14.2.1. O envio de e-mails NÃO desobriga o candidato de acompanhar todas as publicações oficiais referentes ao Concurso Público, sendo 
o candidato o único responsável pelos danos advindos do NÃO acompanhamento dessas publicações.  

http://www.ian.org.br/
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1.14.3. Todas as publicações referentes ao Concurso Público, desde a sua abertura até a Homologação do Resultado Final, estarão disponíveis 
no site do IAN (www.ian.org.br) para a consulta dos interessados, e durante todo o prazo de validade deste certame.  

1.17. As informações pertinentes referentes ao Concurso Público de que trata este Edital poderão ser prestadas através do telefone (21) 2081-
6210 ou do e-mail concursonilopolis@ian.org.br, sendo que, após a publicação do Resultado Final do Concurso Público, essas informações 
serão de responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal de Nilópolis/RJ.  

1.27.2. Para o cargo de motorista, os candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva serão avaliados por uma Prova Prática, de caráter 
apenas eliminatório. 

10.1.3. A aplicação e a avaliação da Prova Prática são de responsabilidade exclusiva do IAN, que avaliará o candidato como APROVADO OU 
REPROVADO.  

10.1.3.1. O candidato considerado REPROVADO SERÁ ELIMINADO do Concurso Público, e não constará na listagem do Resultado Final do 
Concurso Público.  

10.2.5. O candidato será avaliado como APROVADO OU REPROVADO. O candidato considerado REPROVADO será ELIMINADO do Concurso 
Público, e não constará na listagem de Resultado Final.  

10.4.31. Será AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:  

a) faltar, chegar ao Local de Prova após o fechamento dos portões ou comparecer em local diferente do designado;  

b) NÃO apresentar quaisquer dos documentos de identidade citados no subitem 10.4.4 deste Edital;  

http://www.ian.org.br/
mailto:concursonilopolis@ian.org.br
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c) NÃO apresentar os documentos exigidos para a realização da Prova Prática, em especial a CNH Categoria Mínima “D”;  

d) deixar de assinar a Lista de Presença;  

e) NÃO alcançar a PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) na Prova Prática, conforme previsto neste Edital;  

f) ausentar-se do Local de Prova sem a autorização e o acompanhamento de um fiscal do IAN;  

(...) 

10.4.33. O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA está previsto para o dia 14 DE SETEMBRO de 2022, conforme Cronograma do Anexo 
II deste Edital.  

10.4.33.1. Será admitido RECURSO QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA, no período de 0h1min do dia 15 DE SETEMBRO 
até 23h59min do dia 16 DE SETEMBRO de 2022, conforme instruções constantes do CAPÍTULO 12 deste Edital.  

10.4.34. O RESULTADO FINAL DA PROVA PRÁTICA E O RESULTADO DOS RECURSOS serão publicados na data prevista de 10 DE OUTUBRO de 
2022.  

10.4.35. O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA, O RESULTADO DOS RECURSOS, E O RESULTADO FINAL DA PROVA PRÁTICA serão 
publicados no site do IAN (www.ian.org.br), no site oficial da Prefeitura (www.nilopolis.rj.gov.br) e no jornal oficial do Município 
(www.vozdosmunicipios.com.br), nas datas previstas no CRONOGRAMA do Anexo II deste Edital.  

 

http://www.ian.org.br/
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12.2. Para INTERPOR RECURSO, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), no prazo do respectivo recurso, 
conforme Cronograma do Anexo II, e seguir as seguintes instruções: na área do candidato, deverá localizar a sua inscrição e clicar na opção 
"Gerenciar Inscrição"; clicar no item "Recursos"; clicar no item "Novo Recurso"; selecionar o recurso na lista que será exibida, e preencher os 
campos solicitados; finalizar clicando em "Salvar".  

12.2.1. NÃO será aceito recurso via outros meios diversos do que determina este Edital.  

12.2.2. O prazo para o envio de qualquer recurso será de 2 (dois) dias, ininterruptamente, contados do primeiro dia útil posterior à data da 
divulgação do fato que lhe deu origem.  

12.2.2.1. O prazo para interposição de recurso é preclusivo, e comum a todos os candidatos.  

12.3.8. Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer alteração da classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma classificação superior ou inferior.  

12.3.9. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual NÃO caberão recursos 
adicionais.  

12.4. NÃO serão apreciados os recursos que forem apresentados:  

a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital;  
b) fora do prazo estabelecido;  
c) fora da fase estabelecida;  
d) sem fundamentação lógica ou inconsistente;  

http://www.ian.org.br/
mailto:concursonilopolis@ian.org.br
http://www.ian.org.br/
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e) contra terceiros;  
f) em coletivo;  
g) com teor que desrespeite o IAN, a Prefeitura, os colaboradores, a Comissão de Concurso, entre outros.  
 

12.5. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso, recurso do Gabarito Definitivo, recurso da Classificação Final e 
recurso do Resultado Final.  
 

12.6. A interposição de recursos NÃO obsta o regular andamento das demais fases do Concurso Público.  
 

12.8. A listagem dos recursos deferidos e indeferidos será publicada no site do IAN (www.ian.org.br), no site oficial da Prefeitura 
(www.nilopolis.rj.gov.br) e no jornal oficial do Município (www.vozdosmunicipios.com.br), conforme o Cronograma do Anexo II deste Edital, 
NÃO sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou e-mail, e NÃO sendo enviado individualmente, a qualquer candidato, o teor 
dessas decisões. 
 

Nilópolis/RJ, 14 de setembro de 2022. 
_______________________________________ 

Romeu Lima Filho  
Secretário Municipal de Administração 

_______________________________________ 
Ronilton S. Loiola  
Presidente do IAN  

 

 

http://www.ian.org.br/
mailto:concursonilopolis@ian.org.br
http://www.ian.org.br/
http://www.nilopolis.rj.gov.br/
http://www.vozdosmunicipios.com.br/


Nº INSC CANDIDATO SITUAÇÃO
135208 BRUNO SILVA BRITO APROVADO
139202 CARLOS HENRIQUE DOS REIS FREITAS JUNIOR REPROVADO
154995 CLAUDIO MENDES DA SILVA REPROVADO
90555 CRISTIANO COSTA DE LIMA APROVADO
158986 GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR REPROVADO
82542 HOMERO NUNES DA VEIGA REPROVADO
142401 HORÁCIO SOARES DE OLIVEIRA APROVADO
87242 LUIZ AUGUSTO DA SILVA JACINTHO APROVADO
131611 MÁRCIO MARTINS GUIMARÃES REPROVADO
161132 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAULO VIEIRA APROVADO
136739 RUI MOTA SALDANHA APROVADO
139736 THIAGO GRIPP CARVALHO SANTIAGO REPROVADO
146588 VANDRÉ VIEIRA DO NASCIMENTO AMORIM REPROVADO
127792 WALTER JACINTO BARBOZA ELIMINADO
81523 WELERSON FELIX DE CASTRO APROVADO

Nº INSC CANDIDATO SITUAÇÃO
148175 ANDRÉ GUSTAVO ALVES RODRIGUES REPROVADO
167964 ANTONIO MARCOS SOUZA DE LIMA APROVADO
95420 DENILSON LEAL REPROVADO
81229 DEONITO FERREIRA DE LIMA REPROVADO
157153 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA REPROVADO
132351 EMERSOM FERREIRA DE OLIVEIRA REPROVADO
103845 JUVENIL PATROCINIO APROVADO
149530 LEANDRO REGIS CORREA TRAMONTINI ELIMINADO
130228 LUIZ CARLOS LIMA JUNIOR ELIMINADO
141376 MARCUS VINICIUS VILLAS SAMPAIO REPROVADO
105412 RODRIGO SILVA DE MOURA APROVADO
122706 THIAGO BONFIM RODRIGUES APROVADO
132060 TIAGO DO NASCIMENTO APROVADO

MOTORISTA ‐ SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

MOTORISTA ‐ SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO



128074 WALLACE SILVA APROVADO
166299 WILLIAM RODRIGUES COELHO ELIMINADO
158676 YURI SALLES MOREIRA GOMES REPROVADO
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