
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE OFICIAL 

DE CARTÓRIO POLICIAL DE 6ª CLASSE 2013 

 

O CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Exmo. Dr. Carlos 

Augusto Neto Leba, Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe, no uso de suas 

atribuições, em atendimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 

0350256-07.2016.8.19.0001, que tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da 

Capital/RJ torna pública a convocação sub judice do candidato FILIPE CARVALHO 

EMILIO, inscrito no concurso sob n°0907983-1, nos termos do item 11 do edital do 

certame, para realização da prova de capacidade física - 2ª etapa da 1ª fase, no dia 

25/11/2016 (sexta-feira), às 10:30h, a ser realizado na Quinta da Boa Vista, s/nº, São 

Cristóvão, RJ (entrada pelo portão em frente a estação de trem de São Cristóvão).  

 

Observação: 100 (cem) metros após entrar pelo portão, o candidato deverá esperar ao lado 

do canal. 

 

1. PROVA DE CAPACIDADE DE FÍSICA - 2ª ETAPA  

1.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos do fechamento dos portões.  

1.2. Para a realização da Prova de Capacidade Física, o candidato deverá comparecer no 

dia, hora e local previamente designados, no Município do Rio de Janeiro, portando o 

original do documento de identificação utilizado para realização da inscrição e, ainda, 

com trajes adequados, a saber: calção de ginástica (ou malha, para o sexo feminino), tênis 

e camiseta sem desenhos ou inscrições.  

1.3. Para submeter-se à Prova de Capacidade Física, o candidato deverá, 

obrigatoriamente, apresentar atestado médico específico, conforme modelo do Anexo III 

do Edital do certame, constando suas plenas condições de saúde, capacitando-o a 

participar da prova, de acordo com o previsto neste edital.  

1.4. O atestado médico de que trata o subitem 1.3 deverá ter data de emissão de, no 

máximo, 30 (trinta) dias antes da data da realização da Prova de Capacidade Física.  

1.5. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em 

desconformidade com o modelo constante no Anexo III do Edital do certame, não poderá 

ser submetido à Prova, sendo, automaticamente, eliminado do concurso.  

1.6. Recomenda-se que o candidato, para a realização da Prova de Capacidade Física, 

tenha feito sua última refeição com antecedência mínima de 02 (duas) horas.  

 

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 

 Data da Prova: 25/11/2016 (sexta-feira).  

Horário de chegada: 10h.  

Horário de início da prova: 10:30h.  

 

3. LOCAL:  

QUINTA DA BOA VISTA ENDEREÇO: Quinta da Boa Vista, s/nº, São Cristóvão, RJ 

(entrada pelo portão em frente a estação de trem de São Cristóvão).  

Observação: 100 (cem) metros após entrar pelo portão, o candidato deverá esperar ao lado 

do canal. 

 


