CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOMBINHAS, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva no quadro
de pessoal da Prefeitura, Edital nº 01/2019, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados a CONVOCAÇÃO para os candidatos ao cargo de Agente
Municipal de Trânsito, classificados de acordo com os subitens 12.2 e 12.3 do edital, para a
segunda etapa do Concurso Público – Teste de Aptidão Física de caráter e eliminatório.

1.

O teste de aptidão física será aplicado na data de 10 de novembro de 2019, na cidade
de Bombinhas, em locais que serão informados no sitio do Concurso Público na internet.

2.

Serão aplicadas no teste de aptidão física as seguintes provas:
a) Flexão abdominal em 1minuto
b) Corrida sinuosa
c) Apoio de frente sobre o solo em 1 minuto
d) Corrida em 12 minutos

3.

Para participar do Teste de Aptidão Física, os candidatos convocados deverão
apresentar-se no horário e local informados no site do Concurso Público, devidamente
trajados com bermuda ou calção, camiseta, ou abrigo ou agasalho para a prática de
esportes, tênis e meias, portando:
a) Documento de identificação válido nos termos do edital;
b) Laudo (Atestado) médico, emitido com data igual ou posterior à data de publicação
do edital do Concurso Público, atestando que o candidato goza de boa saúde e que
apresenta condições físicas para realização dos testes previstos neste edital.

4.

Em face de o candidato ser submetido a esforço físico, a não apresentação do Laudo
(Atestado) médico, impedirá a prestação da prova.

5.

Durante a duração da prova é proibido fumar ou ingerir qualquer medicamento (salvo
por prescrição médica que deve ser apresentada à Coordenação) ou alimento e usar
equipamento de som de qualquer natureza. É vedada a fotografia e ou filmagem dos
testes por candidatos ou qualquer outro assistente.
1

6.

O candidato poderá trazer e beber água acondicionada em garrafa de material plástico.

7.

O Teste de Aptidão Física terá somente caráter eliminatório e determinará a avaliação
dos candidatos em A (APTO) ou NA (NÃO APTO).

8.

Não serão considerados os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários
(estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, gravidez etc.),
que dificultem ou impossibilitem a realização dos testes ou diminuam o desempenho
dos candidatos. Tais casos não implicarão em tratamento diferenciado, mesmo que seus
transtornos ocorram durante realização dos testes.

9.

Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a Teste de Aptidão Física.

10. Recomenda-se aos candidatos a leitura atenta do Edital do Concurso, especialmente o
item 12 – DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, para se inteirar das Normas e Procedimentos
Metodológicos do teste a que serão submetidos, além de outras informações e
orientações importantes para um bom desempenho na Prova.
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

INSC
519
8943
3696
5814
6859
3924
8321
8942
2336
9681
5970
1675
8882
8358
8829
7050

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO
NOME
DIEGO JUNIO WALTRICK
ISRAEL PEREIRA DE JESUS
EDEVINO PETERS
SIDINEI FERREIRA
WAGNER FERNANDES PEREIRA PERDIGAO
EDUARDO MARTINS DOS SANTOS
THIAGO GENTIL DE OLIVEIRA
PAULO PEREIRA DE JESUS
VALMIR NIEDERHAUS
EVA ADRIANA DO NASCIMENTO
AIRTON SANTOS
MAIKEL CARDOZO LOPES
GABRIEL SERGIO CAMPOS
GUSTAVO SANTANA PEREIRA
EDUARDO ANDRESS DORNELES SANTOS
PAULO LEANDRO DE LIZ BOMER

Florianópolis, 30 de outubro 2019.
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CLASS
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9
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16

