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Prefeitura Municipal de Mairiporã 
Estado de São Paulo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA QUARTA FASE – TESTE DE 

CONDICIONAMENTO FÍSICO (Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico) 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 07/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Estado de São Paulo, CONVOCA todos candidatos habilitados na Terceira 
Fase – Avaliação Psicológica, observando a rigorosa ordem de classificação, com os critérios de desempate aplicados e 
em conformidade com o Capítulo XI, do Edital nº 07/2018, para prestarem a Quarta Fase – Condicionamento Físico 
(Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico), de acordo com as informações divulgadas neste Edital de 
Convocação.  

A Quarta Fase - Teste de Condicionamento - Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico serão realizados 

na cidade de Mairiporã/SP, na data prevista de 19 de maio de 2019, em horário e local divulgados neste Edital de 

Convocação. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Aferição de Altura e Teste de 
Condicionamento Físico, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

Ao candidato somente será permitida a participação na Quarta Fase - Teste de Condicionamento - Aferição de Altura e o 
Teste de Condicionamento Físico, na respectiva data, horário e local, divulgados de acordo com as informações 
constantes neste Edital de Convocação, nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP (www.mairipora.sp.gov.br), bem como na Imprensa Oficial do Município de Mairiporã. 

Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da Quarta Fase - Teste de Condicionamento - Aferição de Altura e 
Teste de Condicionamento Físico em outro dia, horário ou fora do local designado. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de: 

➢ Documento oficial de identidade original conforme especificado no Capítulo VII, item 7.6, alínea “a”, ou seja, original 
de um dos documentos de identidade a seguir: 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 abaixo. 

➢ O 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 de Identidade RG nº ___________________________________, 
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) 

O CANDIDATO QUE DEIXAR DE APRESENTAR ATESTADO OU NÃO APRESENTÁ-LO, CONFORME 
ESPECIFICADO, OU NÃO APRESENTAR DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE, NÃO PODERÁ REALIZAR A 
AFERIÇÃO DE ALTURA E O TESTE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO 
PÚBLICO. 

➢ Comparecer com roupa apropriada para prática desportiva, ou seja, basicamente calção e camiseta ou agasalhos, e 
calçando tênis. 

A Quarta Fase - Teste de Condicionamento - Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico será aplicada por 
Banca Examinadora presidida por profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física – CREF 
com habilitação plena em Educação Física. 
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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. 

Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a Quarta Fase - Teste de Condicionamento - 
Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico poderá ser cancelada ou interrompida, acarretando aos 
candidatos que ainda não realizaram o teste, o adiamento para nova data de realização. 

Os candidatos poderão levar recipientes com água para sua hidratação no intervalo do teste. 

A critério do INSTITUTO MAIS a Quarta Fase - Teste de Condicionamento - Aferição de Altura e Teste de 
Condicionamento Físico poderá ser filmada. 

Antes de realizar o Teste de Condicionamento Físico será realizada a Aferição de Altura do candidato. 

O candidato que não tiver a altura mínima exigida para o Cargo, 1m,55cm (um metro e cinquenta e cinco 
centímetros) para as mulheres e 1m,60cm (um metro e sessenta centímetros) para os homens, comprovado na 
realização da Aferição de Altura não poderá realizar o Teste de Condicionamento Físico e estará automaticamente 
eliminado do Concurso Público. 

O Teste de Condicionamento Físico constará dos seguintes exercícios: 

➢ Abdominal; 

➢ Flexão dos Braços; 

➢ Corrida em 12 (doze) minutos. 

O Teste de Condicionamento Físico terá caráter eliminatório. 

Após realização do Teste de Condicionamento Físico os candidatos serão reclassificados para efeito de divulgação do 
resultado final, considerando-se somente os candidatos APTOS. 

Será considerado habilitado no Teste de Condicionamento Físico o candidato que obtiver aprovação mínima em todos os 
testes realizados, conforme especificados nas tabelas constantes no item 11.16 e seus subitens do Edital nº 07/2018. 

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 das provas. 

Os exercícios físicos que compõem o Teste de Condicionamento Físico 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: 

FEMININO  MASCULINO 

Tempo de Execução: 01 (um) minuto 

Número mínimo  Número mínimo 

25 (vinte e cinco) repetições 30 (trinta) repetições 

Abaixo de 25 (vinte e cinco) repetições – eliminada Abaixo de 30 (trinta) 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 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 
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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. 

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 obedecerá aos seguintes aspectos: 

a) 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 o chão, voltando à posição 
inicial, realizando a extensão dos cotovelos. 

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 

20 (vinte) repetições 20 (vinte) repetições 

Abaixo de 20 (vinte) repetições – eliminada Abaixo de 20 (vinte) repetições – eliminado 

 

TESTE DE CORRIDA DE 12 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; 

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; 

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  Metragem mínima a ser percorrida 

1.700 (mil e setecentos) metros 2.000 (dois mil) metros 

Abaixo de 1.700 (mil e setecentos) metros – eliminada Abaixo de 2.000 (dois mil) metros – eliminado 

 

Não será concedida uma segunda tentativa ao candidato, em qualquer um dos testes do teste de condicionamento físico. 

O candidato, para ser considerado apto, terá que realizar a prova 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 pela ocorrência 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. 
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O resultado de cada Teste será registrado pelo examinador na Planilha de Avaliação do candidato. 

O Teste de Condicionamento Físico terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO para o 
desempenho eficiente das atividades do Cargo. 

O candidato considerado INAPTO ou que não comparecer para realizar a prova, será automaticamente eliminado do 
Concurso Público. 

Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 

Em hipótese alguma haverá vista ou revisão do Teste de Condicionamento Físico, em quaisquer das formas de avaliação, 
seja qual for o motivo alegado. 

Anormalidades observadas com os candidatos, durante a aplicação destas provas, deverão ser informadas aos avaliadores, 
os quais as registrarão, não sendo aceitas reclamações após a realização dos testes.  

O candidato no dia da realização da Aferição de Altura e do Teste de Condicionamento Físico terá acesso à Planilha de 
Avaliação contendo os critérios completos que serão utilizados na realização/avaliação. 

Após a ciência dos critérios a serem avaliados na Aferição da Altura e no Teste de Condicionamento Físico, o candidato 
assinará a respectiva planilha, não cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo. 

A condição de saúde do candidato, no dia de realização do teste será de sua exclusiva responsabilidade e 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 local de realização da prova 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 a referida prova. 

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. 

No dia da realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com armas e/ou 
utilizar 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, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato. 

O Instituto Mais e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP 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 da Aferição de Altura e do Teste de Condicionamento Físico 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. 

Após realização da Aferição de Altura e do Teste de Condicionamento Físico, os candidatos serão reclassificados para 
efeito de divulgação dos resultados, considerando-se somente os candidatos APTOS. 

Caberá recurso da Aferição de Altura e do Teste de Condicionamento Físico, em conformidade com o Capítulo XIV do 
Edital nº 07/2018. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da Quarta Fase - Teste de Condicionamento 
- Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico, contidos no Edital Nº 07/2018, do Concurso Público. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Convocação para a Quarta Fase – 
Condicionamento Físico (Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico). 

 

Mairiporã, 11 de maio de 2019. 

 

Antônio Shigueyuki Aiacyda 

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

CONCURSO PÚBLICO - 07/2018 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A QUARTA FASE – CONDICIONAMENTO FÍSICO 

(Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico) 

 

Cargo: 702 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL – FEMININO 

Local: ESTÁDIO MUNICIPAL LAUDEMIRO OLIVEIRA NASCIMENTO 

 Estrada do Rio Acima, 400 (ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Florêncio Pereira) 
 Vila Sabesp  Mairiporã/SP 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296001192 ANA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO 429252602 19/05/2019 12:00 

0296001223 DAIANA DINIZ DA SILVA 403670111 19/05/2019 12:00 

0296001248 GABRIELA FERNANDES DOS SANTOS SILVEIRA 498222470 19/05/2019 12:00 

0296001317 PRISCILA BENTO DE LIMA BUENO DO PRADO 403845415 19/05/2019 12:00 

0296001332 TAIS PEREIRA DA SILVA 485481820 19/05/2019 12:00 

 

Cargo: 701 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL – MASCULINO 

Local: ESTÁDIO MUNICIPAL LAUDEMIRO OLIVEIRA NASCIMENTO 

 Estrada do Rio Acima, 400 (ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Florêncio Pereira) 
 Vila Sabesp  Mairiporã/SP 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296000025 ALAN BORBA 49.507.688-0 19/05/2019 12:30 

0296000052 ALEX SANDRO RODRIGO ALVES SATO 30749259x 19/05/2019 12:30 

0296000070 ALLAN MENDES FREIRE 419646644 19/05/2019 12:30 

0296000102 ANSELMO FERREIRA RIBEIRO 1469569310 19/05/2019 12:30 

0296000103 ANTHONY CARDOSO SILVA 394249574 19/05/2019 12:30 

0296000110 ANTONIO HENRIQUE SOUZA SILVA 306664641 19/05/2019 12:30 

0296000117 ANTONIO WILLIAN BEZERRA 481267116 19/05/2019 12:30 

0296000159 CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE SILVA 335448331 19/05/2019 12:30 

0296000187 CLAUDINEI DOS SANTOS FERNANDES 412030755 19/05/2019 12:30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296000210 CRISTIANO DE OLIVEIRA GUIMARAES 397673942 19/05/2019 13:00 

0296000213 DANIEL AGUNSSO DE AQUINO 336893504 19/05/2019 13:00 

0296000215 DANIEL APARECIDO REQUIENA BRANCO 440615847 19/05/2019 13:00 

0296000231 DANILO DA SILVA VICENTE 300509170 19/05/2019 13:00 

0296000270 DIEGO VICENTE DE SOUZA 485817871 19/05/2019 13:00 

0296000275 DIOGO PAULINO FREITAS 40955862x  19/05/2019 13:00 

0296000279 DONIZETE JOSE BRITO NUNES 406676720 19/05/2019 13:00 

0296000296 EDILSON DE SOUZA LIMA 23.185.759-7 19/05/2019 13:00 

0296000314 EDUARDO DIOLINO LOPES NETO 489912825 19/05/2019 13:00 
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Cargo: 701 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL – MASCULINO 

Local: ESTÁDIO MUNICIPAL LAUDEMIRO OLIVEIRA NASCIMENTO 

 Estrada do Rio Acima, 400 (ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Florêncio Pereira) 
 Vila Sabesp  Mairiporã/SP 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296000315 EDUARDO LOPES DE JESUS 407084083 19/05/2019 13:30 

0296000317 EDUARDO MARCON NEVES 44237558 19/05/2019 13:30 

0296000345 ERICK RONITO SOUZA DE MORAIS 490126558 19/05/2019 13:30 

0296000353 EVERTON APARECIDO JANUNZZI 43.395.221-0 19/05/2019 13:30 

0296000369 FABIO DE OLIVEIRA 321671077 19/05/2019 13:30 

0296000378 FABIO SOUZA SANTOS 44729865 19/05/2019 13:30 

0296000382 FABRICIO SANTANA DE SOUSA 30899033x 19/05/2019 13:30 

0296000438 FRANCISCO ADELIO ANDRADE SOUSA 495065924 19/05/2019 13:30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296000440 FRANCISCO APARECIDO LOPES JUNIOR 464595514 19/05/2019 14:00 

0296000461 GABRIEL NOGUEIRA BELIZÁRIO 368896110 19/05/2019 14:00 

0296000469 GERCIO MUNHOZ DE SOUZA JUNIOR 327207310 19/05/2019 14:00 

0296000502 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA 531722478 19/05/2019 14:00 

0296000529 ISAQUE PEREIRA DA COSTA 44482766-3 19/05/2019 14:00 

0296000563 JEFFERSON ALVES PAZ 406676562 19/05/2019 14:00 

0296000571 JEFFERSON NERIS SILVA 403373414 19/05/2019 14:00 

0296000600 JOAQUIM AQUINO MIRANDA 44996517-X  19/05/2019 14:00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296000638 JOSÉ LEONARDO DA SILVA 543726447 19/05/2019 14:30 

0296000639 JOSÉ LEONARDO DA SILVA 440608879 19/05/2019 14:30 

0296000641 JOSÉ MARCOS DA SILVA JÚNIOR 220687974 19/05/2019 14:30 

0296000647 JOSE PEREIRA CAVALCANTE 40678081-X 19/05/2019 14:30 

0296000669 JUNIOR MOREIRA SOARES 339832071 19/05/2019 14:30 

0296000674 KALIL CAIRES FABRÍCIO 45639386 19/05/2019 14:30 

0296000712 LEONARDO JEFFERSON DE OLIVEIRA 427738027 19/05/2019 14:30 

0296000727 LUCAS FERREIRA GOUVEIA 57515580 19/05/2019 14:30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296000752 LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUSA 38.229.432-4 19/05/2019 15:00 

0296000781 MARCELO HENRIQUE DA SILVA 333933916 19/05/2019 15:00 

0296000790 MARCO ANTÔNIO GONÇALVES DA CRUZ 36915468x 19/05/2019 15:00 

0296000805 MARIO HENRIQUE DE SOUZA COSTA 432933578 19/05/2019 15:00 

0296000813 MATEUS DOS SANTOS SILVA 436835794 19/05/2019 15:00 

0296000831 MAURICIO LOPES DOMIENSE CHENG 42616541x 19/05/2019 15:00 

0296000850 MICHEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO 467126471 19/05/2019 15:00 

0296000865 NOEL DE MELO NEGROMONTE 320426051 19/05/2019 15:00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296000894 PAULO JOSÉ LEITE LIMA 42003657x 19/05/2019 15:30 

0296000910 PHILIPE PEREIRA MELO 440139661 19/05/2019 15:30 

0296000930 RAFAEL NUNES LIMA 34735290x 19/05/2019 15:30 

0296000957 RENAN BEZERRA HERMINIO 447770494 19/05/2019 15:30 

0296000981 RICARDO MIRANDA GAMA 433953263 19/05/2019 15:30 

0296000986 ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA 47.621.891-3 19/05/2019 15:30 

0296001007 RODRIGO DO NASCIMENTO CRUZ 439599234 19/05/2019 15:30 

0296001014 RODRIGO MOREIRA VIEIRA 41491670 19/05/2019 15:30 
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Cargo: 701 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL – MASCULINO 

Local: ESTÁDIO MUNICIPAL LAUDEMIRO OLIVEIRA NASCIMENTO 

 Estrada do Rio Acima, 400 (ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Florêncio Pereira) 
 Vila Sabesp  Mairiporã/SP 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscrição Nome Documento Data Horário 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0296001033 RONALDO ADRIANO BARBOSA 408153611 19/05/2019 16:00 

0296001059 SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 470016176 19/05/2019 16:00 

0296001069 TADEU DE OLIVEIRA COSTA 478446032 19/05/2019 16:00 

0296001070 TEMISTOCLES RENATO MARTINS 410274720 19/05/2019 16:00 

0296001082 TIAGO DA SILVA MARCIANO 437750462 19/05/2019 16:00 

0296001120 VITOR CHAGAS MATIAS 649890607 19/05/2019 16:00 

0296001129 WALTER GERARDI DE OLIVEIRA 320735734 19/05/2019 16:00 

0296001149 WESLEY DA CUNHA 275530693 19/05/2019 16:00 


