
 

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 01/2014 

 
Em virtude de Decisão Judicial (Mandados de Segurança nº 0001421-50.2014.815.0031 e                              
nº 0001393-82.2014.815.0031), a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com os itens 1.7, 8.1, 8.2 e Capítulo 9 do Edital de Abertura, torna 
pública a CONVOCAÇÃO para a PROVA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO POR TESTES ESPECÍFICOS - 
Guarda Municipal dos candidatos Carlos Arthur Pimentel dos Santos e Bruno Ferreira da Silva. 

 

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

LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO – O BODÃO  
PARQUE PÚBLICO DE LAZER 
ENDEREÇO: CJ. AGUINALDO VELOSO BORGES, ALAGOA GRANDE/PB 
DATA DA PROVA: 06/09/2014 
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 15h00  
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 15h30 min. 
 

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 Alagoa Grande, específicos neste Edital 

com antecedência mínima de 30 (trinta) 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); 
c) Munido de documento oficial de identificação, original, conforme item 7.19 alínea “b” do Edital de 

Abertura das Inscrições; 
d) Munido de Atestado Médico - conforme especificado no item 12.7 do Edital de Abertura das 

Inscrições. 
 

2.2 Para submeter-se à prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos, o candidato deverá 
apresentar atestado médico original específico para a finalidade do concurso, em que conste seu nome 
completo e nº do seu documento de identidade, datado de no máximo 15 (quinze) dias antes da prova, 
em que conste o número do registro do médico responsável, inscrito no Conselho Regional de Medicina - 
CRM, que ateste ter o candidato as condições de saúde necessárias para a realização das provas, conforme 
modelo disposto no Anexo V do Edital de Abertura da Inscrições. 
 

2.3 O atestado médico disposto no item anterior será retido pela Comissão Examinadora e não será devolvido 
ao candidato em hipótese alguma. 
 

2.4 A não apresentação do atestado médico ou a apresentação em desconformidade com os termos definidos 
no item 12.7 do Edital de Abertura das Inscrições impedirá que o candidato participe da prova de 
Condicionamento Físico por Testes Específicos, ficando eliminado do Concurso. 
 

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.  


