
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 – Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 2.
CONCURSO PÚBLICO 001/2018.

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, Estado de São Paulo, por meio de sua
Comissão de Concurso Público, juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional
e Capacitação – INDEC, responsável pela realização do Concurso Público, conforme Edital nº.
001/2018 tornam público à convocação da candidata MAISA GEORGETTI BRAGA, para realização
do Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Guarda Municipal, que será realizado nesta cidade de
Batatais, da seguinte forma:

PERÍODO DA MANHÃ

Data: 26 de outubro de 2019 (sábado)
Início: 09h00min (nove horas)
Local: “CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR”
Endereço: Avenida Moacir Dias de Moraes s/n.
Bairro: Vila Cruzeiro.

1. A candidata deverá comparecer ao local da prova com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos dos documentos originais (Cédula Oficial de Identidade ou Carteira expedida
por Órgão ou Conselho de Classe ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certificado de
Reservista, ou Carteira Nacional de Habilitação modelo com foto) ou de Certificado de Reservista.
Como o documento não ficará retido será exigido a apresentação do ORIGINAL, não sendo aceitas
cópias, ainda que autenticadas.

a) Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a
identificação do candidato;

2. Para a realização do Teste de Aptidão Física – TAF para Guarda Municipal, a
candidata deverá apresentar exame médico atualizado, realizado com antecedência de até 5 (cinco)
dias da realização do teste, atestando estar apto para a prestação do mesmo e conter data, assinatura,
carimbo do profissional e CRM. A candidata que não apresentar o exame médico atualizado, será
impedida de realizar o teste e inabilitada do concurso.

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o
presente Edital.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, em 03 de outubro de 2019.

JOSÉ LUÍS ROMAGNOLI
Prefeito Municipal


