
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  DE GUARATINGUETÁ/SP
Processo Seletivo de Provas – PS Nº 02/2019

EDITAL DE   CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

 

A prefeitura do Município de Guaratinguetá/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da
Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 11.566 de
03 outubro de 2019, através do presente instrumento:

I. CONVOCA PARA A REALIZAÇÃO DO TAF (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA), os candidatos abaixo
relacionados, obedecendo à data, horário e local, a seguir:

TAF – DATA: 09/02/2020 – PERÍODO: MANHÃ – 09h00
Função - Candidato Local e Horário Imprescindível portar:

2.01 – Agente de Combate a
Endemias

até o 24º classificado

Local: GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES

Endereço: Rua Luiz Pasteur, s/n,
Pedregulho – Guaratinguetá/SP

Atestado médico nos
moldes do edital

II. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:
Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 minutos de
antecedência,  munidos  obrigatoriamente do documento  de identidade  original  com foto  e  roupas e
sapatos apropriados para a execução das provas;
Atestado  médico emitido  por  especialista  na  área  de:  clínica  geral  ou  cardiologia,  de  qualquer
instituição de saúde, autorizando a prática de atividades esportivas, nos moldes do Edital  Completo
(deverá constar no atestado menção que o candidato está apto para realizar esforços físicos). O
candidato será impedido de realizar o exame e desclassificado caso não apresente tal documento ou o
apresente de maneira diferente ao exigido no Edital;

O candidato que não apresentar os documentos e exigências descritas neste Edital será impedido de realizar a
Prova e ainda será considerado inapto e excluído do certame.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital,  que  fica  à  disposição  pela  Internet no  endereço  www.directacarreiras.com.br e
www.guaratingueta.sp.gov.br.

Guaratinguetá/SP, 31 de janeiro 2020.
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