
 
EMDEC 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

 
      

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO POR TESTES ESPECÍFICOS 

 
 

Em virtude do Mandado de Segurança nº 1019756-39.2014.8.26.0114, a EMDEC - EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS torna pública a CONVOCAÇÃO do candidato VINICIUS COSTA SILVEIRA, 

inscrito no concurso 01/2014 sob o número de inscrição 0303767-3, para realização da Prova de Condicionamento 

Físico por Testes Específicos do Concurso em epígrafe, para o cargo de AGENTE DA MOBILIDADE URBANA I de 

acordo com as instruções contidas no Edital 01/2014, suas alterações posteriores e no presente Edital de 

Convocação. 
 

1. DATA E LOCAL DA PROVA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO POR TESTES ESPECÍFICOS 
 

DATA DA PROVA: 31/08/2014 

HORÁRIO: 9 HORAS 

LOCAL: COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  

RUA: MADRE MARIA SANTA MARGARIDA, 270 - NOVA CAMPINAS - CAMPINAS /SP  
 

2. IMPORTANTE 
 

2.1. Para a realização da Prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos, objeto de convocação deste Edital 
o candidato deverá apresentar-se:  
 

a) no dia, hora e local previamente designados, no Município de Campinas, especificados neste Edital com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário determinado para comparecimento;  
 

b) trajado adequadamente (traje de prática esportiva condizente com os testes a serem aplicados, por exemplo, 
tênis, short ou bermuda, camiseta sem desenhos ou inscrições);  
 

c) munido de original de um dos documentos constantes do item 7.21. alínea “b”, do Edital de abertura das 
Inscrições; e  
 

d) atestado médico especificado no item 10.6. do Edital de abertura das inscrições.  
 

2.2. Para submeter-se à Prova de Capacidade Física, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar Atestado 
Médico específico, conforme modelo do Anexo V do Edital de abertura das inscrições, constando suas plenas 
condições de saúde, capacitando-o a participar da prova, de acordo com o previsto neste Edital. 
  

2.2.1. O atestado médico de que trata o subitem 2.2 deverá ter data de emissão de, no máximo, 30 (trinta) dias 
antes da data da realização da Prova de Capacidade Física. 
  

2.2.2. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em desconformidade com o 
modelo constante no Anexo V não poderá ser submetido à Prova, sendo, automaticamente, eliminado do 
Concurso. 

  

2.3. Recomenda-se que o candidato, para a realização das Provas, tenha feito sua última refeição com antecedência 
mínima de duas horas. 
  

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

2.5. Será eliminado do Concurso o candidato que não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado, ou 
apresentar-se após o horário estabelecido ou fora do local pré-determinado; 
 

2.6. Os horários mencionados no presente Edital, para realização de todas as etapas, obedecerão ao horário oficial  
de Brasília.  
 


