
 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA  

 

COMUNICADO  

CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DOS CANDIDATOS 
SUB JUDICE (4º GRUPO) 

A Fundação Getulio Vargas informa que, ficam convocados os seguintes candidatos 
sub judice (trata-se da convocação do quarto grupo dos candidatos sub judice) para a 
realização do Teste de Aptidão Física a ser realizado no dia 26 de fevereiro de 2013 
para Delegado de Polícia Civil e Farmacêutico Legista: 
 
 

Cargo Inscrição Nome Data Horário 

Delegado de Polícia Civil 249003518 Leslie Rodrigues De Melo 26/02/2013 07h30min 

Farmacêutico Legista 250012390 Lyghia Maria Araújo Meirelles 26/02/2013 07h30min 

Farmacêutico Legista 250014406 Thiago Aharon De Souza 26/02/2013 07h30min 

Farmacêutico Legista 250021818 Ytallo Samuel Oliveira Barros 26/02/2013 07h30min 

 
 
Para os candidatos ao cargo de Delegado da Polícia Civil, fica determinado que o 
Teste de Aptidão Física tornar-se-á sem efeito caso sejam considerados eliminados na 
Fase 2 da 1ª etapa – Prova Escrita Discursiva. 
 
DELEGADO E POLÍCIA CIVIL (Farmacêutico Legista)  

Testes a serem realizados: 

Masculino: salto em altura/ salto em distância/ flexões abdominais-/ corrida aeróbica; e 
Feminino: salto em altura/ salto em distância/ flexões abdominais/ corrida aeróbica. 
 
HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO 
 
Manhã - 07:00h – 04 candidatos 
 
 
A Prova de Aptidão Física será realizada no endereço Complexo Esportivo 
Castelinho, S/N - Outeiro da Cruz São Luis/MA, no horário supra evidenciado para 
cada candidato. 
 
Das Disposições Gerais 
 
Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer ao local indicado para 
realização do TAF com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado para 
seu início, munidos do comprovante de inscrição e documento de identidade; caso 
contrário, não poderão realizar o teste. É de responsabilidade exclusiva do candidato a 
identificação correta de seu local de realização do TAF e o comparecimento no horário 
determinado. 
 



O candidato convocado para esta Etapa deverá comparecer ao local, dia e horário 
munido de Atestado Médico, conforme subitem 9.1.5 do edital (para Delegado e 
Polícia Civil). 
 
Caso seja constatada inconsistência na informação do sexo de candidato, prestada no 
ato da inscrição no concurso, a presente convocação será retificada, convocando-se 
o(a) candidato(a) subsequente, observada a classificação preliminar obtida após o 
resultado final das provas objetivas. 

O Teste de Aptidão Física será realizado de acordo com as faixas etárias 
correspondentes. Será considerada a idade que o candidato completar até o dia 
31/12/2013. 

 
 
Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer. 

 

 

São Luís (MA), 25 de fevereiro de 2013. 

 
Fábio Gondim 

Secretário de Estado da Gestão e Previdência 
 


