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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TESTE FÍSICO 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS/MG convoca a candidata Viviane 
Marcelina Pereira Franco, aprovada na prova objetiva de múltipla escolha para a 

realização do teste físico, na forma da Sumula 973 do STF. 
 

A candidata ao teste físico deverá providenciar atestado médico expedido por 
órgão público ou privado de saúde, com finalidade específica para participação 
nos testes estipulados no edital. Será válido apenas o atestado emitido no período 

de 45 dias anteriores à data marcada para a realização do Teste de Aptidão Física, 
comprovando estar o candidato em pleno gozo de saúde física e mental, apta, 

portanto, para ser submetida ao Teste de Aptidão Física. 
 
A candidata ao teste físico deverá levar sua garrafa com água para hidratação durante a 

realização das provas.   
 

O aquecimento e preparação para o teste são de responsabilidade da própria candidata, 
não podendo interferir no andamento do concurso. 
 

A candidata deverá comparecer ao local de realização das provas com, no mínimo, 30 
(trinta) minutos de antecedência, portando documento de identidade original com foto e 

atestado médico original.  
 

A candidata deverá observar as normas e os procedimentos para a realização do teste 
físico contidos no Edital do Concurso Público nº 01/2018.   
 

É de responsabilidade da candidata estar trajando, em todos os testes, vestimenta 
adequada para a prática dos testes, ou seja, basicamente, calção e camiseta, ou 

agasalhos, e calçando algum tipo de tênis. 
 
É de responsabilidade exclusiva da candidata a identificação correta de seu local de prova e 

o comparecimento no local, data e horário determinados. 
 

Em caso de condições climáticas não favoráveis, a critério da banca examinadora, o Teste 
de Aptidão Física poderá ser cancelado ou interrompido, acarretando o adiamento do teste 
para nova data, estipulada e divulgada. 
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CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO 

 

TESTE FÍSICO 

CARGO GARI 

ENDEREÇO RUA JAIR MOTA MENDONÇA, 01, BAIRRO: 

PETRÓPOLIS, MONTE ALEGRE DE MINAS/MG 

DATA 29/12/2018 

 

ID INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO HORÁRIO 

01 7443 VIVIANE MARCELINA PEREIRA FRANCO 08:00 

 
Reis & Reis Auditores Associados, 13 de Dezembro de 2018. 


