
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CANDIDATO SUB JUDICE 

A Fundação Getulio Vargas informa que, em cumprimento ao Mandado de Segurança – Processo nº 1000482-

49.2016.8.26.0428/01, fica convocado o seguinte candidato ao cargo de Guarda Municipal (Masculino), 

conforme previsto no subitem 9.1 do Edital nº 01, de 25 de setembro de 2015, para a realização da Segunda 

Etapa – Teste de Aptidão Física: 

Inscrição Nome  

633000862 Edenilson De Magalhães Santos  

 

1. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  
 
LOCAL: Centro Esportivo de Alto Rendimento  
ENDEREÇO: Km 89,5 da Rodovia Anhanguera - Complexo Swiss Park - Campinas/SP  
DATA: 20 de outubro de 2017  
HORÁRIO: 15h00min 

1.1 O candidato convocado deverá comparecer meia hora antes do horário marcado, munido do documento 

de identidade original e atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) específico para tal fim, 

conforme modelo constante no Anexo IV do Edital nº 01, de 25 de setembro de 2015, caso contrário, não poderá 

realizar o teste 

1.2 Em hipótese alguma será realizada qualquer teste fora dos locais, horários e datas determinados, e sob 

nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização dos testes, sendo atribuída a nota 0 (zero) 

ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

1.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização dos testes 

e o comparecimento no horário determinado. 

2. SEGUNDA ETAPA: DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

2.1 O Teste de Aptidão Física será realizado conforme o Anexo III do Edital nº 01, de 25 de setembro de 2015, 

no dia e horário evidenciados neste edital de convocação.  

2.2 Não haverá adaptação do Teste de Aptidão Física às condições do candidato, não havendo tratamento 

diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como alterações 

orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, 

cãibras, contusões ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou 

orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o 

escalonamento previamente efetuado pela FGV, o qual será realizado de forma aleatória.  

2.3 O Teste de Aptidão Física será realizado pela FGV e visa a avaliar a capacidade do candidato para suportar, 

física e organicamente, as exigências para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.  



2.4 O candidato será eliminado se não atingir o desempenho mínimo exigido no Anexo III do Edital nº 01, de 

25 de setembro de 2015.  

2.5 O candidato deverá comparecer ao local de realização dos testes com roupa apropriada para a prática 

de atividade física, portando documento de identidade original e atestado médico (original ou cópia 

autenticada em cartório) específico para tal fim, conforme modelo constante no Anexo IV do Edital nº 01, de 

25 de setembro de 2015.  

2.5.1 O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está APTO a 

realizar o Teste de Aptidão Física do concurso público e deverá ter sido expedido, no máximo, 15 (quinze) 

dias corridos antes da data do exame.  

2.5.2 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início do 

exame e será retido pela FGV. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento.  

2.5.3 O candidato que não apresentar atestado médico conforme estabelecido no subitem 2.5.1 deste Edital 

será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do concurso.  

2.6 O Teste de Aptidão Física constará de 4 (quatro) testes, especificados a seguir: 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.7 O candidato será considerado APTO no Teste de Aptidão Física se, submetido a todos os testes, obtiver 

o desempenho mínimo de 2 (dois) pontos em cada teste e o somatório mínimo de 10 (dez) pontos no 

conjunto dos testes.  

2.8 A nota final no Teste de Aptidão Física será igual ao somatório das notas obtidas nos 4 (quatro) testes.  

2.9 O candidato que não atender aos requisitos do subitem 2.8 será eliminado do concurso. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 O resultado preliminar do Teste de Aptidão Física será divulgado no site da Fundação Getulio Vargas 

(www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradepaulinia), não sendo possível o conhecimento do resultado 

via telefone, fax ou e-mail.  

3.2 Caberá recurso em face do resultado preliminar do Teste de Aptidão Física, no prazo de 2 (dois) dias úteis 

após a publicação, mencionada no subitem anterior.  

3.3 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital 

e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público constituída para este fim, 

assessorados pela Fundação Getulio Vargas. 

3.4 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Em 05 de outubro de 2017.  

Fundação Getulio Vargas 


