SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DO
CARGO 202 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
O Presidente da SETEC – Serviços Técnicos Gerais, Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, CONVOCA os candidatos aprovados na
Prova Objetiva, conforme tabela abaixo, observando a rigorosa ordem de classificação, com os critérios de desempate
aplicados e em conformidade com o Capítulos IX e XI do Edital nº 01/2020 do Concurso Público, para prestarem o
Teste de Aptidão Física para o Cargo 202 – Agente de Fiscalização, que será realizado no dia 21 de novembro
de 2021, na cidade de Campinas/SP, de acordo com as informações divulgadas nesse Edital de Convocação:
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(*)

202 – AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO

05
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QUANTIDADE DE
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CANDIDATOS
CANDIDATOS
CANDIDATOS APROVADOS
APROVADOS NA PROVA
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NA PROVA OBJETIVA
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PARA REALIZAÇÃO DO
REALIZAÇÃO DO TESTE DE PARA REALIZAÇÃO DO
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APTIDÃO FÍSICA
TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA
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(AMPLA CONCORRÊNCIA)
FÍSICA (NEGRO)
– PCD)
50ª (quinquagésima)
posição.

Todos os candidatos habilitados
conforme Capítulo IX, deste
Edital.

15ª (décima quinta)
posição

(*) Total de Vagas existentes, incluindo-se a reserva para Pessoas com Deficiência e Negros.

Os demais candidatos, não convocados para a realização do Teste de Aptidão Física para o Cargo 202 – Agente
de Fiscalização, estarão automaticamente eliminados do Concurso Público.
O candidato deverá observar na relação de candidatos convocados contendo a data, o local e horário da sua
prova e/ou teste, que está disponível neste Edital, bem como nos sites do Instituto Mais
(www.institutomais.org.br) e da SETEC – Serviços Técnicos Gerais (www.setec.sp.gov.br), a partir do dia 03 de
novembro de 2021.
Os candidatos inscritos e convocados para o Teste de Aptidão Física do Cargo 202 - Agente de Fiscalização deverão
comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de:
•

Documento Oficial de Identidade original: cédula oficial de identidade. carteira e/ou cédula de identidade
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das
Relações Exteriores. Carteira de Trabalho e Previdência Social. Certificado de Reservista. Passaporte.
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como
documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com
fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997); e

•

Atestado Médico nominal ao candidato: emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias úteis de antecedência
da data do seu teste, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o
número do registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) do mesmo, em que certifique
especificamente estar o candidato Apto para realizar ESFORÇO FÍSICO de acordo com o Modelo de
Atestado a seguir.

Modelo de Atestado Médico é o que segue:
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 Documento deIdentidade
RG n.º
, encontra-se APTO(A) para realizar testes de esforços físicos ou atividades físicas. (Local e data de
emissão do atestado – Obs.: esta data não poderá ultrapassar os 30 (trinta) dias úteis de antecedência da data do Teste)
(Nome, Assinatura, CRM e carimbo do Médico)

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS DIGITAIS.
O candidato que deixar de apresentar o Atestado Médico ou apresentá-lo em desacordo com o especificado
acima, ou que não apresentar Documentos Oficial de Identidade, não poderá realizar o Teste de Aptidão
Física e será eliminado do Concurso Público.
COMO COMBATE E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO CORONAVÍRUS (COVID – 19), SERÃO OBSERVADOS OS
CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E HIGIENIZAÇÃO, DEVENDO O CANDIDATO:
o

não comparecer ao local de prova(s) caso esteja com diagnóstico de COVID – 19;

o comparecer e permanecer no local de prova(s) fazendo uso de máscara de proteção facial, com cobertura total
de nariz e boca. Não sendo permita a entrada e/ou permanência no local de prova(s), de candidato que estiver
sem a máscara (Decreto Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020);
o dirigir-se imediatamente ao local de Provas e/ou Testes. Será proibida a permanência de candidatos e de outras
pessoas no saguão, área externa ou corredores do local de prova(s); e
o o candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção pessoal
utilizado (máscaras, luvas etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.
RECOMENDA-SE, AINDA, QUE O CANDIDATO:
o traga máscaras adicionais suficientes para utilização durante o período de duração de sua prova, considerando
as recomendações dos Órgãos Governamentais de Saúde;
o porte seu álcool em gel a 70° para uso pessoal; e
o utilize-se de sua garrafa ou utensílio para acondicionamento de água, tendo em vista que os bebedouros
somente poderão ser acionados para enchimento dessa(e) garrafa/utensílio, não sendo permitido beber água
diretamente do bebedouro.
Os candidatos deverão comparecer com roupa apropriada para prática desportiva, ou seja, basicamente
calção e camiseta ou agasalhos, e calçando tênis.
O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento/alongamento para realização dos Testes, já que o
mesmo não será ministrado pelos Avaliadores.
Não haverá compensação do tempo utilizado para a realização do aquecimento/alongamento.
A condição de saúde do candidato, no dia de realização do Teste de Aptidão Física será de sua exclusiva
responsabilidade, caso exista a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não
poderá retornar ao local do teste, sendo eliminado do Concurso Público.
O candidato deverá se preparar com antecedência para realização do Teste de Aptidão Física, sendo de sua
responsabilidade sua preparação e conhecimento da área, não podendo interferir no andamento do Concurso Público.
A critério do INSTITUTO MAIS o Teste de Aptidão Física poderá ser filmado.
Em razão de condições climáticas, a critério da Banca Examinadora, o Teste de Aptidão Física poderá ser
cancelado ou interrompido, acarretando aos candidatos que ainda não realizaram o Teste, o adiamento para nova
data de realização.
O Teste de Aptidão Física objetiva avaliar a condição física do candidato para o exercício das funções do Cargo.
O Teste de Aptidão Física consistirá na execução de baterias de exercícios, considerando-se APTO o
candidato que atingir a quantidade mínima de aprovação indicada para cada um dos exercícios conforme indicados
nas tabelas constantes do item 12.18 e seus subitens, do Edital 01/2020 e constantes neste Comunicado.
Quando reprovado em qualquer um dos Testes, o candidato não dará continuidade nos demais Testes,sendo,
portanto, automaticamente eliminado do Concurso Público.
Todos os exercícios descritos serão demonstrados antes de seu início pelos Avaliadores dos Testes.
Os exercícios físicos que compõem o Teste de Aptidão Física e a sua quantidade mínima para aprovação estão
definidos seguir:
TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL (AMBOS OS SEXOS)
1) O Teste terá a duração de 01 (um) minuto e a metodologia para a preparação e a execução do Teste de
Flexão Abdominal para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios:
a) ao comando “em posição” o(a) candidato(a) deitado de costas, com as costas e a cabeça em contato pleno
com o solo; joelhos estendidos; braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e as costas das mãos em contato
com o solo; e
b) ao comando “iniciar”, o(a) candidato(a) começará a primeira fase do movimento, realizando um movimento
simultâneo, onde os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o tronco deverá ser flexionado
e os cotovelos deverão alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem
interrupção, o(a) candidato(a) deverá voltar à posição inicial realizando o movimento inverso. Esse movimento
completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução;

c) a contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
c.1) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição
inicial;
c.2) se, ao término do Teste, o(a) candidato(a) estiver em meio à execução, essa repetição não será computada;e
c.3) a cabeça também deverá encostar no solo ao final de cada repetição.
2)

Número de repetições (para ambos os sexos):
FEMININO

MASCULINO
Tempo de Execução: 01 (um) minuto

Número mínimo

Número mínimo

13 (treze) repetições

18 (dezoito) repetições

Abaixo de 13 (treze) repetições – eliminada

Abaixo de 18 (dezoito) repetições – eliminado

TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇO COM O APOIO DE FRENTE AO SOLO
EXECUÇÃO FEMININA
1) O procedimento para a preparação e execução do Teste de Flexão de Braço obedecerá aos seguintes aspectos:
a) posição inicial: a candidata posiciona-se de pé de frente para o Examinador. Ao comando de “em posição”,
a candidata tomará a posição de frente ao solo com os braços completamente estendidos, palmas das mãos
apoiadas sobre o solo com os dedos voltados para frente, os joelhos e as pontas dos pés em contato com o solo.
O quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial e durante a execução do movimento; e
b) execução: ao comando “iniciar”, a candidata flexionará simultaneamente os braços até que as pontas dos
cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão
completa dos braços. Durante a execução do Teste, a candidata não poderá tocar o solo com qualquer parte do
corpo, exceto mãos, joelhos e pés.
EXECUÇÃO MASCULINA
2) A metodologia para a preparação e execução do Teste de Flexão de Braço obedecerá aos seguintes aspectos:
a) posição inicial: consiste em o candidato ficar em 04 (quatro) apoios (as duas mãos e os dois pés) com o
corpo em extensão e cotovelos estendidos e realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem ao nível dos
ombros, sem tocar ochão, voltando à posição inicial, realizando a extensão dos cotovelos; e
b) execução: Ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os braços até que as pontas
dos cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão
completa dos braços. Durante a execução do Teste, o candidato não poderá tocar o solo com qualquer parte do
corpo, exceto mãos e os pés.
3) Tempo de execução (para ambos os sexos):
FEMININO

MASCULINO
Tempo de Execução: 01 (um) minuto

Número mínimo de repetições

Número mínimo de repetições

12 (doze) repetições

12 (doze) repetições

Abaixo de 12 (doze) repetições – eliminada

Abaixo de 12 (doze) repetições – eliminado

TESTE DE CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS (AMBOS OS SEXOS)
1) O procedimento para a preparação e execução do Teste de Corrida de 12 (doze) minutos obedecerá aos
seguintes aspectos:
a) o candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a maior distância possível;
b) o candidato efetuará, durante os 12 (doze) minutos, um deslocamento contínuo, podendo andar ou correr;
c) o início e término do teste serão indicados ao comando da Banca Examinadora do Concurso Público emitido por
sinal sonoro; e
d) ao toque do apito final todos os candidatos deverão permanecer na pista, no local onde estavam ao ouvir o som
do apito final, sendo que deverão ficar em pé, andando transversalmente na pista, onde aguardarão a anotação do
percurso.
2) Não será permitido ao candidato:

a) uma vez iniciado o Teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela Banca Examinadora do Concurso Público;
b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física; e
c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, depois de finalizados os 12 (doze)
minutos, sem ter sido liberado pela Banca Examinadora do Concurso Público.
3) Tempo de execução:
FEMININO

MASCULINO
Tempo de execução: 12 (doze) minutos

Metragem mínima a ser percorrida
1.300 (hum mil e trezentos) metros
Abaixo de 1.300 (hum mil e trezentos) metros –
eliminada

Metragem mínima a ser percorrida
1.600 (hum mil e seiscentos) metros
Abaixo de 1.600 (hum mil e seiscentos) metros –
eliminado

Não será concedida uma segunda tentativa ao candidato, em qualquer um dos Testes de Aptidão Física.
O candidato, para ser considerado APTO, terá que realizar o Teste no tempo e nas repetições/distâncias
exigidas para a mesma.
Não haverá repetição na execução dos Testes, exceto nos casos em que a Banca Examinadora concluir
pelaocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelo candidato e que tenham prejudicado o seu
desempenho.
Na execução da corrida, o candidato poderá fazer o percurso em qualquer ritmo ou intercalando a corrida com
caminhada, podendo parar e depois dar continuidade à corrida, desde que não abandone a pista antes de
completar o percurso no tempo estabelecido.
O candidato, que der ou receber ajuda, será eliminado do Concurso Público.
Os casos de alteração psicológica ou fisiológica, temporária, que impossibilitem a realização do Teste ou
diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado
nenhum tratamento privilegiado.
O candidato no dia da realização do Teste de Aptidão Física terá acesso à Planilha de Avaliação contendo os
critérios completos que serão utilizados na realização/avaliação.
Após a ciência dos critérios a serem avaliados no Teste de Aptidão Física, o candidato assinará a respectiva
Planilha, não cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo.
O Resultado de cada Teste será registrado pelo Examinador na Planilha de Avaliação do candidato.
Será considerado habilitado no Teste de Aptidão Física o candidato que obtiver aprovação mínima em todos
os testes realizados, conforme especificados nas tabelas constantes no item 12.18 e seus subitens, do Edital
e neste Comunicado.
O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO para
odesempenho eficiente das atividades do Cargo.
Após realização do Teste de Aptidão Física os candidatos serão reclassificados para efeito de divulgação do
resultado final, considerando-se somente os candidatos APTOS.
O candidato considerado INAPTO ou que não comparecer para realizar o Teste, será automaticamente
eliminado do Concurso Público.
Em hipótese alguma haverá vista ou revisão do Teste de Aptidão Física, em quaisquer das formas de avaliação,
seja qual for o motivo alegado.
Anormalidades observadas com os candidatos, durante a aplicação destes Testes, deverão ser informadas aos
Avaliadores, os quais as registrarão, não sendo aceitas reclamações após a realização dos Testes.
O local de realização do Teste será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da Equipe de
Coordenadores e Aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes de candidatos, bem
como aqueles que já realizaram o referido Teste.
O candidato ao ingressar no local de realização do Teste 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 eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook,
pendrive, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de
relógio) e/ou outros equipamentos similares, bem como protetor auricular e/ou fones de ouvido, implicará na
eliminação do candidato no Concurso Público, caracterizando-se tentativa de fraude.
O INSTITUTO MAIS e a SETEC – Serviços Técnicos Gerais não se responsabilizarão por perdas ou extravios
de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização da Prova, nem por danos
neles causados.

O candidato que se apresentar no dia da realização do Teste de Aptidão Física com sinais de embriaguez
ou uso de entorpecentes, com alteração da capacidade psicomotora ou não, será impedido de realizar o Teste,
sendo de inteira responsabilidade do candidato esta ocorrência.
Caberá recurso do Teste de Aptidão Física, em conformidade com o Capítulo XIII, do Edital.
O candidato que necessitar de Comprovante de Comparecimento, deverá solicitar ao Fiscal responsável onde
estiver realizando o Teste de Aptidão Física e retirá-lo junto à Coordenação Geral. Não serão emitidos comprovantes
posteriormente.
Não haverá segunda chamada ou repetição do Teste de Aptidão Física seja qual for o motivo alegado.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para o Teste de Aptidão Física, não
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
O resultado do Teste de Aptidão Física está previsto para ser divulgado no dia 01 de dezembro de 2011, nos sites
do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da SETEC – Serviços Técnicos Gerais
(www.setec.sp.gov.br).
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização do Teste de Aptidão Física, contidos
no Edital nº 01/2020, do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Convocação para o Teste
de Aptidão Física do Cargo 202 - Agente de Fiscalização.
Campinas/SP, 05 de novembro de 2021.

ANDRE ASSAD MELLO
PRESIDENTE – SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

REALIZAÇÃO:

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
PROVA PRÁTICA PARA O CARGO 202 - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

Cargo: 202 - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
Local: Centro Olímpico de Campinas – Pista de Atletismo
Rodovia Lix da Cunha, km 3 - Swiss Park - Campinas / SP
------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição Nome do(a) Candidato(a)

Documento

Data

Horário

-----------------------------------------------------------------------------------------------0375022451 ADRIANO DO CARMO SILVA

45442712-8

21/11/2021

08:00

0375022515 ALBERTO GONÇALVES DANTAS JUNIOR

270110547

21/11/2021

08:00

0375022583 ALEXANDRE FERNANDES FELICIANO

262675213

21/11/2021

08:00

0375022614 ALEXSANDRO PEREIRA FERREIRA

8.195990

21/11/2021

08:00

0375022760 ANDRÉ CHAME LINS DE MELLO

268374790

21/11/2021

08:00

0375022901 ANTONIO MARQUES DE FARIAS JUNIOR

462701141

21/11/2021

08:00

0375023018 BRUNO ASSAD VIEIRA

24.159.821-8

21/11/2021

08:40

0375023024 BRUNO CASAGRANDE

412094125

21/11/2021

08:40

0375023066 BRUNO SCHMID CALDAS

664800907

21/11/2021

08:40

0375023075 CAIO FUGISAWA SOUZA

29423325-8

21/11/2021

08:40

0375023132 CARLOS ALBERTO PISSAIA DE LIMA

42021270x

21/11/2021

08:40

0375023196 CARLOS RONALDO DA SILVA

527796141

21/11/2021

08:40

0375023208 CAROLINE BATISTA SACCINI

224815623

21/11/2021

09:20

0375023264 CÉSAR VINICIUS GOMES DOS SANTOS

44832930x

21/11/2021

09:20

0375023451 DANIEL LEMES DA SILVA

337390733

21/11/2021

09:20

0375023540 DAVID LUIZ CAVALCANTI JUNIOR

413652725

21/11/2021

09:20

0375023679 DOUGLAS DE OLIVEIRA PONTES CARDOSO

34.349.166-7

21/11/2021

09:20

0375023690 DOUGLAS REZENDE MARQUES

23687034-1

21/11/2021

09:20

0375023710 EDER SANTOS CORREA

424922484

21/11/2021

10:00

0375023731 EDIMAR SANTANA DA SILVA

212930278

21/11/2021

10:00

0375023781 EDUARDO CERQUEIRA COSTA

477204181

21/11/2021

10:00

0375023967 ERICO YUKIO DE OLIVEIRA YOSHIZAKI

320175832

21/11/2021

10:00

0375024030 EZEQUIEL CARDOSO DA SILVA

422773591

21/11/2021

10:00

0375024297 FRANCISCO MORENO BAHIA

96806663

21/11/2021

10:00

0375024324 GABRIEL DE MELO PACHECO

422269116

21/11/2021

10:40

0375024364 GABRIELA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS

371225541

21/11/2021

10:40

0375024390 GENARO ASCARI WATARI

40503054X

21/11/2021

10:40

0375024526 GUILHERME MASSUDA

381970009

21/11/2021

10:40

0375024531 GUILHERME NOGUEIRA RODRIGUES

434974808

21/11/2021

10:40

0375024537 GUILHERME RODRIGUES VIEIRA DA SILVA

495331818

21/11/2021

10:40

0375024652 HERMES BONETTI NETO

640138500

21/11/2021

11:20

0375024703 INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA

2.934.898

21/11/2021

11:20

0375025148 JOSE MARCIO FLAUSINO
0375025192 JOSI PEREIRA DE LIMA

M8242789
21.870.682-0

21/11/2021
21/11/2021

11:20
11:20

0375025375 LAUDO ANTONIO PIRES

206754425

21/11/2021

11:20

0375025503 LORHAN MORELATO DE MORAES

530370050

21/11/2021

11:20

Cargo: 202 - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO ( CONTINUIDADE )
Local: Centro Olímpico de Campinas – Pista de Atletismo
Rodovia Lix da Cunha, km 3 - Swiss Park - Campinas / SP
------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição Nome do(a) Candidato(a)

Documento

Data

Horário

-----------------------------------------------------------------------------------------------0375025513 LUAN MARQUES MACHADO

504569272

21/11/2021

13:00

0375025645 LUÍS ALFREDO GONÇALVES TÚLIO

462749605

21/11/2021

13:00

0375025678 LUÍS GUSTAVO MAGNANINI DE ALMEIDA

66.909.946-6

21/11/2021

13:00

0375025752 LUZIMAR DE SOUSA MORAES

65.097.830 - 4

21/11/2021

13:00

0375025879 MARCIO DONIZZETI GATTI

186196027

21/11/2021

13:00

0375025930 MARCOS DOS SANTOS ROCHA

5844

21/11/2021

13:00

0375025957 MARCOS VINICIUS DA SILVA

47290571

21/11/2021

13:40

0375025974 MARDONIO MESSIAS LOPES

209310480

21/11/2021

13:40

0375026059 MATEUS CARDOSO RAMOS

43643622X

21/11/2021

13:40

0375026376 PABLO ROCHA SILVA

479447202

21/11/2021

13:40

0375026454 PAULO JULIANO DA ROSA

304231046

21/11/2021

13:40

0375026475 PAULO THOMAZ PEREIRA JUNIOR

235211075

21/11/2021

13:40

0375026544 PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA

36.082.834-6

21/11/2021

14:20

0375026586 RAFAEL LIMA DE SA

15790547

21/11/2021

14:20

0375026603 RAFAEL RAMOS DE ASSIS

330807717

21/11/2021

14:20

0375026656 RAQUEL MANTOVANI BINOTI

44851895-8

21/11/2021

14:20

0375026737 RENATO DE MELO PACHECO

340082343

21/11/2021

14:20

0375026761 RENATO ROGER DE OLIVEIRA

47577717-7

21/11/2021

14:20

0375026784 RICARDO BARBIERI

49374969X

21/11/2021

15:00

0375026838 ROBERT EVANGELISTA ALVES

56.737.306-X

21/11/2021

15:00

0375026905 RODRIGO ALEXANDRE FRANCISCO

415114676

21/11/2021

15:00

0375026951 RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO

428436602

21/11/2021

15:00

0375027022 ROSANGELA APARECIDA DE CARVALHO

337632704

21/11/2021

15:00

0375027072 SAMUEL DE OLIVEIRA PIRES

28041061x

21/11/2021

15:00

0375027290 THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA CORREA DE MOR

456578067

21/11/2021

15:40

0375027348 TIAGO BOLOGNESI DE ANDRADE

447116617

21/11/2021

15:40

0375027373 TIBERIO AUGUSTO DE QUEIROS LOBO

17120041X

21/11/2021

15:40

0375027507 VINICIUS CABOATAN DOS SANTOS

372852579

21/11/2021

15:40

0375027611 WEENDER WILLIAN DA SILVA

378874494

21/11/2021

15:40

0375027661 WESLEY PABLO PINHEIRO CAMILO

39260171-0

21/11/2021

15:40

