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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE AP TIDÃO FÍSICA 
CONCURSO PÚBLICO N° 02/2013 

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Itu, através da Comissão Especial de Concursos Públicos e, 
nos termos do Edital de Abertura do Concurso Público 02/2013 torna pública a CONVOCAÇÃO  dos candidatos 
habilitados para o cargo de Guarda Civil Municipal 3ª Classe  para a realização da PROVA DE APTIDÃO 
FÍSICA. 

As provas serão aplicadas conforme instruções a seguir. 

Data: 28 de julho de 2013 . 

Local: Ginásio Municipal de Esportes “Primo Schinca riol” 

            Rua Heróis da FAB, nº 384 – Vila Leis –  Itu/SP 

Horário de apresentação: Ver esquema de apresentaçã o abaixo 

LER ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES AO FINAL DA LISTA NO MINAL 

Relação nominal dos candidatos convocados 

Mulheres: 

Nome do Candidato 
 
Inscr. Documento  

Horário de 
Apresentação 

JEANE MARTINHA DE MELO 061296 474814178 9 horas 

JOYCE HELLEN PEREIRA 060627 34714634X 9 horas 

Homens: 

Nome do Candidato 
 
Inscr. Documento  

Horário de 
Apresentação 

ADRIANO PAULO DOS SANTOS 060251 45447488X 9 horas e 30 minutos 

ALLAN DELON PEREIRA 061269 289025023 9 horas e 30 minutos 
AMAURI ALMEIDA SANDI JUNIOR 060529 407224919 9 horas e 30 minutos 
ANDERSON MOREIRA 060588 455483437 9 horas e 30 minutos 
ANDREY RAFAELLE SOARES DE OLIVEIRA 020024 14392294 9 horas e 30 minutos 
CARLOS DANIEL RODRIGUES 060137 440449716 9 horas e 30 minutos 
CARLOS HENRIQUE DA SILVA 060725 471792056 9 horas e 30 minutos 
CLAUDIMIRO ORRICO CAVALCANTI 015010 403459424 9 horas e 30 minutos 
DIEGO MORAES DONOLA 061242 343305550 9 horas e 30 minutos 
EDUARDO DE OLIVEIRA CUBA 060105 44162926 9 horas e 30 minutos 
ELISEU RODRIGUES DA SILVA 060005 294346740 9 horas e 30 minutos 

EVERTON JOSE JUSTINO DOS SANTOS 060111 46295271X 9 horas e 30 minutos 
FILIPE DE OLIVEIRA PINHEIRO 060175 496148035 9 horas e 30 minutos 
FRANCISCO ALVES FREITAS JUNIOR 015009 41342280X 9 horas e 30 minutos 
FRANCISCO HILTON FREITAS 020019 332766445 9 horas e 30 minutos 
JADERSON DE MATTOS PIRES 060004 354734404 9 horas e 30 minutos 
JORGE LUIS BOTAN JUNIOR 060707 43694313X 10 horas e 30 minutos 
JOSÉ FERNANDO GIOVANETTI CAMPANHOLI 060483 44582346X 10 horas e 30 minutos 
JOSE MARCELO BATISTA LOIO 060169 411893282 10 horas e 30 minutos 
LUCAS PELISAM BORGHETTI 060801 462688008 10 horas e 30 minutos 
LUIZ NETO MOREIRA DE SOUSA 060987 275525783 10 horas e 30 minutos 

MARCOS TADEU VICENTE 060161 32364420X 10 horas e 30 minutos 
RAFAEL ALMEIDA SILVA DE CARVALHO 060976 437362504 10 horas e 30 minutos 
RAFAEL LOPES CAMARGO 061037 455215789 10 horas e 30 minutos 
RAFAEL LUIS DE CAMPOS SILVA 060311 341889453 10 horas e 30 minutos 
RENATO POLICHER LUIZ 061321 447897044 10 horas e 30 minutos 
RENATO VIEIRA ZANIN SOARES 060344 43807323X 10 horas e 30 minutos 
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RENIVALDO COSTA DOS SANTOS  060375 485669237 10 horas e 30 minutos 
RODOLFO MARCONI DA SILVA 060868 411022027 10 horas e 30 minutos 
ROGERIO BORTOLOTTI PEREIRA  061226 28400375 10 horas e 30 minutos 
ROGERIO DE OLIVEIRA PINHEIRO 060182 344662007 10 horas e 30 minutos 
SILVANO INACIO COELHO 060195 236972911 10 horas e 30 minutos 
THIAGO HENRIQUE FACCION 060281 435617655 10 horas e 30 minutos 
WASHINGTON FELIPE DA SILVA SANTOS 060264 8364773 10 horas e 30 minutos 

 

Orientações: 

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, conforme estabelece o Anexo V do Edital 
de Abertura. 

Não haverá alteração do horário de aplicação dos testes, definido em Edital de Convocação. 

O candidato não poderá alegar prejuízo em sua performance em razão do horário para o qual foi convocado. 

Não será permitida a realização da prova de aptidão física em data, local, horário ou turma diferentes do 
previsto neste Edital de Convocação. 

Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a realização da prova de aptidão física.  

Para a realização Provas de Aptidão Física, o candidato deverá:  
a) apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto no Edital de Convocação;  
b) apresentar original de documento de identificação conforme previsto no item 4.13 do Edital de Abertura  
c) assinar e entregar o 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 do Edital de Abertura E NO FINAL 

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.  

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

Não haverá compensação do tempo utilizado para a realização do aquecimento/alongamento 

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.  

Anormalidades observadas com os candidatos, durante a aplicação destas provas, serão registradas pelos 
avaliadores.  

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.  

Não participará da avaliação de aptidão física o candidato que não apresentar o atestado mencionado no item 
acima ou cujo atestado esteja rasurado ou que não esteja em conformidade com o descrito no Edital de 
Abertura e nesse Edital. 

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. 

O desempenho dos candidatos em cada teste de aptidão física será 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. 

Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a Avaliação de Aptidão Física poderá ser 
cancelada ou interrompida, acarretando o adiamento da prova para nova data, hipótese em que, os candidatos 
que não realizaram os testes serão avaliados. 

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

Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
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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.  

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. 

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos 
ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

 
 

Itu, 20 de julho de 2013. 
 

Milena Boff Bellon – Presidente da Comissão 
 
 

 
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 02/2013, da 
Prefeitura da Estância Turística de Itu.  
 
___________________ (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) 
 


