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EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 14/02/2022 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, através do Departamento de Recursos Humanos 

e da Comissão Especial de Concurso Público, nos termos da legislação vigente, torna pública o que 

segue: 

1 – O RESULTADO obtido pelas candidatas na avaliação de aptidão física aplicada no dia 
23/01/2022, em razão do adiamento do teste de aptidão física que ocorreu em 25/04/2021, por 
estarem no período gestacional, conforme Anexo Único deste Edital. 
 

Em razão da alta disseminação do Coronavírus (COVID-19) e seguindo as orientações da 

Organização Mundial da Saúde - OMS de manter o isolamento social, os recursos contra o 

Resultado da Avaliação de Aptidão Física, EXCEPCIONALMENTE, serão recebidos através da 

internet, no site do IBAM, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2022.  

Para a interposição de recurso, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço 

eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, no link “recursos” e preencher o formulário/tela próprio 

disponibilizado para o recurso e enviá-lo das 09h às 16h de cada dia útil, devendo o candidato 

utilizar um formulário, respeitando o limite máximo de 2.500 caracteres para cada formulário. 

Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo 

estipulado neste Edital, não sendo aceitos recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 

daquele em andamento. Não serão respondidos os recursos interpostos em prazo destinado a 

evento diverso do questionado, sendo considerados extemporâneos. 

 

Campo Limpo Paulista, 18 de fevereiro de 2022. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 
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ANEXO ÚNICO – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 
 

 

Cargo: 302- GUARDA CIVIL MUNICIPAL (FEMININO)  

Inscrição Cargo Candidato Resultado 

2834 302- GUARDA CIVIL MUNICIPAL (FEMININO) THAIS FERNANDA NUNES DOS SANTOS Não Apta 

6893 302- GUARDA CIVIL MUNICIPAL (FEMININO) VALÉRIA COUTINHO DOS PASSOS Apta 

 

(*) Candidatas gestantes: Tema 973 (STF) de Repercussão Geral, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “É 
constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, 
independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. Sendo assim, será reservada 2 vagas para 
as candidatas gestantes. 

 

 
 
 


