
 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 09/2013 de 31 de agosto de 2012 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO 
DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

 
O Secretario de Estado de Defesa Social, no uso de suas atribuições, RETIFICA o ato publicado no Diário Oficial de 11 de 

dezembro de 2014, página 13, por erro material. 

 
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e o Instituto Brasileiro 

de Formação e Capacitação (IBFC), tornam pública a Convocação para a Prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos 

dos candidatos subjudice abaixo elencados: 

 

Inscrição Nome dos Candidatos Nº do Processo Documento Risp 

2019404-8 ALEXANDRE ELIAS PEREIRA 1.0105.031635-4/001 MG 12528555 8ª RISP - 

GOVERNADOR 

VALADARES 

2025869-0 ANDRE EVE DE MELLO RAMOS 0316339-12.2014.8.13.0105 15458993 8ª RISP - 

GOVERNADOR 

VALADARES 

2016291-0 CRISTIAN COELHO 

FERNANDES 

1.0000.14.070009-7/000 8536896 14ª RISP - 

CURVELO 

 

 

1. LOCAL/DATA/HORÁRIO 

               1.1 Local: Complexo Esportivo da PUC Minas - Avenida Dom José Gaspar, 500 Acesso Portão 2 - Prédio 65 Coração Eucarístico  

               Belo Horizonte 

                      Sabádo – 13/12 – Manhã 

                Horário de Comparecimento: 07h. 

                Horário de Fechamento dos Portões: 07h:30min. 

               

1.2. 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. 

 

1.2.1. O atestado médico disposto no item 1.3 será retido pela comissão examinadora e não será devolvido ao candidato em 

hipótese alguma. 

 

1.2.2. A não apresentação do atestado médico, nos termos definidos no item 1.3, impedirá que o candidato participe da prova 

de Condicionamento Físico por Testes Específicos, ficando eliminado do concurso. 

 

1.3. Para a prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos o candidato deverá apresentar-se: 

a) trajado adequadamente (traje de prática esportiva condizente com os testes a serem aplicados, por exemplo, tênis, short ou 

bermuda, camiseta). 

 

1.4. Somente será admitido para realizar o teste físico o candidato que estiver munido de documento original de identidade, de 

acordo com item 8.18 alínea “b” do Edital. 

 

1.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 

fechamento dos portões. 

 

1.6. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização dos testes fora dos locais, datas e horários estabelecidos pelo 

Edital de convocação para a prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos. 


