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A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no uso de suas atribuições legais, por meio da empresa RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais EIRELI – 
EPP, atendendo ao disposto no item 7.1, do Capítulo 7, do Edital 003/2017, torna pública a CONVOCAÇÃO IV PARA A ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA do Concurso 
Público Edital Nº 003/2017, conforme a seguir. 

DATA PARA RETIRADA DA GUIA E REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO: 14/11/2017 (terça-feira) 
 

LOCAL: ALLMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - Rua Bernardo Guimarães, 89 - Vila Anastácio - CEP: 05092-030 
Fone/ Fax: (011) 2106-0888  

 
ORIENTAÇÕES GERAIS: O candidato deve estar em jejum de, no mínimo, 8 horas e, no máximo, 14 horas; estar em repouso acústico de 12 horas; e, caso use 

óculos, não se esquecer de levá-los, assim como a respectiva receita médica recente, caso tenha. 
 

CARGO: Agente de Serviços de Operação 

CLASSIF. INSC NOME RG HORÁRIO 

115 131060 LUCAS DAMETTO ROCHA 453156691 8h00min 

 
Os candidatos deverão comparecer na data, horário e local acima citados munidos do documento oficial de identidade com foto (original). 

 

Serão considerados documentos de identidade: Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 

Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei 

federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 

 

Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, 

não identificáveis ou danificados. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas, nem protocolos de entrega de documentos. 

 

O documento de identidade original que o candidato apresentará no dia da avaliação deverá estar em boas condições de visibilidade, de modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura 

e dos demais dados. 

 

Na Avaliação Médica serão examinadas as condições de: acuidade auditiva, visual, cardiológica, neurológica e perfil biofísico (biótipo adequado às condições ergonômicas do posto de trabalho 

e das atividades a serem realizadas). 

 

O não comparecimento do candidato na data, horário e local estabelecidos acima implicará em desistência do certame. 

 

Para que não alegue desconhecimento, este aviso está publicado no site www.rboconcursos.com.br  
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