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COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 
 

EDITAL Nº 01/2014, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, 

tornam pública a convocação para PROVA DE CAPACITAÇÃO FÍSICA em cumprimento da Lei Estadual nº 6.059/2011 

das candidatas abaixo relacionadas, concorrentes ao cargo de Profissional de Operações de Limpeza e Serviços 

Urbanos, nível 1, na função de Gari, mediante as normas regulamentares estabelecidas no Edital e seus Anexos, a 

seguir dispostos: 

Inscrição Nome Identidade 

0682405-6 SEND CRISTTINY LIMA SANTOS 230548281 

0661200-8 RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO SILVA 205745912 

0573375-8 CLAUDINEIDE LUIZA DE CARVALHO AUGUSTO 2001001214432 

 

1.  Data e horário: 15 de julho de 2016 (sexta-feira) às 10h30 min. 
Endereço: Quinta da Boa Vista, S/N, São Cristóvão, Rio De Janeiro. Entrada pelo portão em frente a estação de 
trem de São Cristovão. 

      Observação: 100 metros após passar pelo portão, o candidato deverá esperar ao lado do canal. 
 

2. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova de capacitação física 60 (sessenta) minutos antes dos 
fechamentos dos portões. 
 
2.1. O comparecimento à prova de capacidade física após o fechamento dos portões, por qualquer motivo, 
caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste Concurso Público. 
 
3. Para a realização da Prova de Capacitação Física, o candidato deverá: 

a) Comparecer no dia, hora e local previamente designado; 
b) Estar trajado adequadamente (traje de prática esportiva condizente com os testes a serem aplicados, por 

exemplo, tênis, short ou bermuda, camiseta); 
c)  Portando documento oficial de identificação, original, conforme item 8.19 alínea “b”do Edital; 
d) Apresentar atestado médico de que trata o subitem 11.8 do edital. 

 
4. A Prova de Capacitação Física, de caráter eliminatório e classificatório, visa aferir a aptidão e a capacidade do 
candidato para suportar, física e organicamente, as exigências das atribuições do cargo. 
 
5. Para submeter-se à Prova de Capacitação Física, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar atestado 
médico específico, conforme modelo do Anexo IV, constando suas plenas condições de saúde, capacitando-o a 
participar da prova, de acordo com o previsto no Edital. 
 
5.1. O atestado médico deverá ter data de emissão de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da realização da 
Prova de Capacitação Física. 
 
5.2. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em desconformidade com o modelo 
constante no Anexo IV, não poderá ser submetido à Prova, sendo, automaticamente, eliminado do Concurso. 
 
6. O candidato que não atingir a pontuação mínima exigida conforme Anexo III, será considerado INAPTO e 
eliminado do Concurso Público.  
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7. Fica vedado o uso de qualquer acessório para execução dos testes físicos da Prova de Capacitação Física, a saber: 
joelheira, cotoveleira, luva, tensor, bandagens, qualquer tipo de reprodutor de áudio e vídeo.  
 
8. Estará eliminado do concurso o candidato que fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens 
e informações acerca da prova de capacitação física. 

 
9. O não comparecimento à prova de capacidade física, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação deste Concurso Público. 

IV - MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA A PROVA DE CAPACITAÇÃO FÍSICA 

 
 

A T E S T A D O  
 

Atesto, a fim de fazer prova junto à Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, que o(a) Sr.(a). 

 

______________________________________________________________________________________________  

 

portador da Carteira de Identidade nº______________________ e CPF nº_________________________ encontra-

se em perfeitas condições de saúde, estando APTO (A) a realizar os testes da Prova de Capacitação Física 

constante do Concurso Público Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB para o cargo de Profissional 

de Operações de Limpeza e Serviços Urbanos, nível 1, na função de Gari, que compreende os seguintes testes:  

 
1. Flexão de Cotovelo Sobre o Solo – 4 Apoios;  

2. Flexão Abdominal; 

3. Shutle Run - Corrida de ir e vir; 

4. Corrida 12 minutos (Corrida de Resistência). 

 
Rio de Janeiro, _________ de ________________ 2015. 
 
 

____________________________________ 
Assinatura 

Nome legível e CRM do Médico 

 
 

 

 
04 de julho de 2016. 

 
 


