
 

 
Prefeitura Municipal de Mairiporã 

Estado de São Paulo 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE AGENTE DE CAMPO 

 
A Prefeitura Municipal de Mairiporã, CONVOCA, os candidatos abaixo aprovados no Concurso Público – Edital nº 
01/2018, para o cargo de AGENTE DE APOIO, para prestarem o Teste de Aptidão Física em conformidade com os 
critérios estabelecidos no capítulo XIII, do Edital do Concurso Público e, de acordo com as informações divulgadas 
neste Edital de Convocação: 
 
 Inscr. Nome Identidade 

0239000147 ANA CLARA ALVES 382292649 

0239002138 ORLANDO SOARES DOS SANTOS 38.809.331-6 

0239002238 PRISCILA SANTANA 506681841 

 
O Teste de Aptidão Física será realizado no dia 20 de maio de 2018, às 10 horas, no Estádio Municipal 
Laudemiro Ramos Nascimento, localizado na Estrada do Rio Acima, 500, Mairiporã/SP. 
Ao candidato somente será permitida a participação no Teste de Aptidão Física na respectiva data, horário e local de 
convocação. Não será permitida a realização desta fase do concurso, em outro dia, horário ou fora do local 
designado. 
O candidato convocado para realização desta fase deverá comparecer ao local designado com antecedência 
mínima de 30 minutos do horário marcado, munido de: 
a) Atestado Médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 60 (sessenta) dias úteis de antecedência da 
data de realização dos testes, devidamente assinado e carimbado pelo Médico, constando visivelmente o número 
do registro do Conselho Regional de Medicina do Médico, em que certifique especificamente estar o candidato 
APTO para realizar ESFORÇO FÍSICO ou ATIVIDADE FÍSICA. 
b) Documento Oficial de Identidade, no seu original; e 
c) Comparecer com roupa apropriada para prática desportiva, ou seja, basicamente calção e camiseta ou 
agasalhos, e calçando tênis. 

ATENÇÃO: 
O candidato que NÃO APRESENTAR o ATESTADO MÉDICO de acordo com o solicitado, não poderá prestar 
o Teste de Aptidão Física e estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 
Os candidatos poderão levar recipientes com água para sua hidratação no intervalo do teste. 
A aplicação deste teste será realizada por turmas. 
O aquecimento e a preparação para o teste serão de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir 
no andamento do concurso. 
O candidato ao ingressar no local de realização da prova 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, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, 
receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio digital com 
receptor, poderá resultar em exclusão do candidato do concurso. 
O Instituto Mais e a Prefeitura Municipal de Mairiporã 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 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, bem como aqueles que já realizaram a 
referida prova. 



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 estipulada e divulgada. 
O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado “apto” ou “inapto” para o 
desempenho eficiente das atividades do Cargo. 
O candidato que não apresentar o Atestado Médico ou o Documento Oficial de Identidade ou que não comparecer 
para realizar o Teste de Aptidão Física ou que for considerado “inapto”, será automaticamente eliminado do 
Concurso Público. 
Não haverá segunda chamada ou repetição dos testes seja qual for o motivo alegado. 
Os Testes de Aptidão Física, a critério do Instituto Mais, poderão ser filmados e/ou gravados. 
O resultado do Teste de Aptidão Física está previsto para ser divulgado no dia 29/05/18, no site 
www.institutomais.org.br e www.mairipora.sp.gov.br. 
Caberá recurso da divulgação do resultado do Teste de Aptidão Física, conforme estabelecido no Capítulo XVIII, do 
edital do Concurso Público. 
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar a data, o local e o 
horário de realização do Teste de Aptidão Física. 
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização do Teste de Aptidão Física, no Edital nº 
01/2018 do Concurso Público. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação. 

 
Mairiporã, 10 de maio de 2018. 

 
 

Antonio Shigueyuki Aiacyda 
Prefeito 

 
 


