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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013 

A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, Estado de São Paulo, nos termos da 
legislação em vigor e do Edital do Concurso Público 01/2013 torna pública a CONVOCAÇÃO  dos 
candidatos habilitados no referido Concurso no cargo de GUARDA MUNICIPAL  para a 
realização da PROVA DE APTIDÃO FÍSICA . 

As provas serão aplicadas conforme instruções abaixo: 

Data: 14 de julho de 2013 . 

Local: Estádio Municipal Pedro Tortelli – Avenida das Font es s/nº  

Horário: 10 horas e 30 minutos  

Relação Nominal dos candidatos convocados para a realização da prova de aptidão física: 

 
Nome do Candidato Inscrição  Documento  
CASSIANO DA SILVA PEREIRA PINTO 050228 12836528 
LUIS FERNANDO LEONI 050184 233630892 
MARLENE RAMOS SABARA 015051 322219516 
RAFAEL SOARES MITTESTAINER 020037 428561688 
WELINGTON JOSE BENTO FRANCO 020018 42857516X 

Atenção às instruções abaixo: 

1. A prova de aptidão física constitui-se na realização de um conjunto de testes, compostos de 
exercícios físicos que avaliam as valências físicas, permitindo classificar o estado físico no 
momento da execução dos testes, devendo o candidato cumprir rigorosamente o que lhe 
for proposto. 

2. Para a realização Provas de Aptidão Física, o candidato deverá:  
a) apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto;  
b) apresentar original de documento de identificação : original de identidade que 

bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida 
por Órgão ou Conselho de Classe  (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de 
Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte 

c) assinar e entregar de Termo de Responsabilidade do próprio candidato que será 
entregue no local de aplicação das provas; 

d) entregar Atestado Médico conforme modelo constante do Anexo V deste 
Edital, datado de até 20 (vinte) dias anteriores à data da prova, que o 
capacite a realizar testes de ESFORÇO FÍSICO ; e  

e) apresentar-se com roupa e calçado apropriados.  

Obs: O modelo do Atestado Médico consta do Anexo Único deste Edital de Convocação 

3. O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento para realização dos testes 
físicos, já que o mesmo não será ministrado pelos avaliadores.  

4. Não haverá compensação do horário em razão do tempo destinado ao aquecimento. 

5. Para a realização das provas de aptidão física, recomenda-se ao candidato fazer sua 
refeição com antecedência de 2 (duas) horas em relação à realização dos testes.  
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6. Anormalidades observadas com os candidatos, durante a aplicação destas provas, serão 
registradas pelos avaliadores.  

7. A Prova de Aptidão Física terá caráter eliminatório devendo o candidato alcançar a 
pontuação mínima em cada um dos 3 (três) testes conforme Tabela do Anexo V do Edital 
de Abertura do Concurso.  

8. O candidato que não obtiver a pontuação mínima em qualquer um dos testes descritos no 
Anexo V do Edital de Abertura do Concurso, para essa fase, ou que comparecer e não 
realizar os exercícios, será eliminado do Concurso. 

9. Não participará da avaliação de aptidão física o candidato que não apresentar o atestado 
mencionado no item 2 “d” ou cujo atestado esteja rasurado ou que não esteja em 
conformidade com o descrito no Edital de Abertura e neste Edital. 

10. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a banca 
examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo 
candidato, que tenham prejudicado seu desempenho. 

11. O desempenho dos candidatos em cada teste de aptidão física mensurado através da 
obtenção da pontuação constante das tabelas do Anexo V do Edital de Abertura valendo 
a contagem das execuções corretas feitas pelo avaliador. 

12. É de responsabilidade do candidato manter-se hidratado/alimentado, durante a aplicação 
dos testes. Aconselha-se que o candidato leve consigo água e alimentos. 

13. Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o 
horário e local pré-estabelecido no Edital de Convocação. 

14. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os 
sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.  

15. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, 
aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou 
similares, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, poderá resultar em exclusão 
do candidato do Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de 
segurança que será distribuído pelo IBAM. 

16. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico, a utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do Concurso. 

17. Não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação das provas. 

 

 
 

Lindóia, 28 de junho de 2013. 
 

 
            Luiz Carlos Scarpioni Zambolim 
         Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2013 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO 
 

 
 

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE  
 
Atesto, sob as penas da Lei, que o Senhor(a) _____________ portador(a) do RG _____, encontra-se apto(a) 
para realizar testes de esforços físicos (TAF), podendo participar dos testes de aptidão física do Concurso 
Público nº 01/2013, da Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia.  
 
___________________ (local e data)  
 
 
(OBS. Esta data não poderá ultrapassar 20 (vinte) dias corridos de antecedência da data da prova)  
 
___________________ (assinatura do profissional)  
 
Nome, assinatura e número do registro do profissional que elaborou o a testado .  

Carimbo (nome/CRM) 
 
 

 


