PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2016
CONVOCAÇÃO II PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2016
A Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, usando de suas atribuições legais, sob a organização da empresa RBO
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., considerando o recebimento tempestivo, a análise e o deferimento dos recursos
apresentados, torna pública a CONVOCAÇÃO II para a realização do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
O teste de aptidão física será realizado no dia 28 de agosto de 2016 (Domingo) no local e horário abaixo discriminado:
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
PARA O CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE
Para o Teste de Aptidão Física - TAF, o candidato deverá APRESENTAR ATESTADO MÉDICO, CONFORME O MODELO
CONSTANTE NO ITEM 9.6 DO EDITAL DE ABERTURA DESTE CERTAME, emitido com no máximo 30 (trinta) dias de
antecedência à data do respectivo teste, constando expressamente que o candidato está APTO a realizar o teste de aptidão física
deste Concurso Público, contendo local, data, nome e número do CRM do médico que elaborou o atestado, os quais poderão ser
apresentados por meio carimbo ou impresso eletrônico ou dados manuscritos legíveis do médico que emitiu o atestado,
acompanhado da sua assinatura.
Será impedido de participar do Teste de Aptidão Física - TAF o candidato que não apresentar o atestado mencionado no item
acima, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.
O atestado médico não poderá conter expressão que restrinja a sua validade no que se refere ao estado/condição de saúde do
candidato para a execução dos testes de aptidão física propostos no presente edital, portanto, o texto do atestado deve ser claro
quanto à autorização ao candidato para realizar o Teste de aptidão física.
O candidato deverá ainda, assinar no momento da aplicação do teste de aptidão física, o termo de responsabilidade, declarandose responsável pela sua plena capacidade física para a participação no teste. O termo de responsabilidade assinado não isenta o
candidato da entrega do atestado médico.
É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constam no respectivo edital.
É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização do Teste de Aptidão Física – TAF, sob pena de
eliminação deste concurso.
Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadores e demais aparelhos eletrônicos que possam
reproduzir ou transmitir o conteúdo do Teste de Aptidão Física, sob pena de eliminação deste concurso
O candidato deverá apresentar-se para o teste de aptidão física com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja, calção
ou agasalho, camiseta e tênis, sob pena de eliminação do concurso.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE
LOCAL: Estádio Municipal Egídio Caetano de Moraes (Estádio Vila Nova)
Endereço: Avenida Bernardino de Lucca, s/nº - Vila Nova - São Roque - SP.
NOME DO CANDIDATO
RAFAEL BARBOSA CORREA
WALTER DA SILVA ALMEIDA
WILLIAM ROGER DIAS

RG
467311341
225654933
466488804

São Roque, 19 de agosto de 2016.

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
Prefeito da Estância Turística de São Roque/SP

INSC
52859
52454
50000

HORÁRIO
9h30min
9h30min
9h30min

