PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

Edital de Convocação para Prova de Aptidão Física
O Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais, faz saber que ficam
convocados o candidato habilitado de acordo com o item 7.4 do Edital de Abertura, conforme relação abaixo, para a
prestação da Prova de Aptidão Física (TAF), a ser realizado conforme a relação abaixo:
1- DA PRESTAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
1.1- Não serão admitidos no local de prova os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para a
prestação da prova.
1.2- O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que estão habilitados e relacionados na listagem
abaixo, e que apresentarem o cartão de inscrição, acompanhado de documento hábil de identidade, previsto pelo edital
de abertura no item 5.5.
1.3- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua
eliminação, seja qual for o motivo alegado.
1.4- Os candidatos deverão comparecer com roupas apropriadas para realização do teste de aptidão física (tênis,
bermuda e camiseta).
1.5- Pede-se aos candidatos para chegarem com 30 (trinta) minutos de antecedência.
1.6- Para a realização do Teste de Aptidão Física o candidato deverá providenciar, por sua conta, Atestado
Médico, que deverá constar estar apto para realizar o TAF.
1.6.1- Sem a apresentação do Atestado Médico o candidato não realizará o TAF e estará automaticamente
eliminado do concurso.
2- DOS RECURSOS
2.1- Conforme o item 9.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação deste
edital.
2.2- Eventuais recursos de revisão de nota deverão encaminhado via e-mail para recursosdumont@aptarp.com.br,
utilizando obrigatoriamente o Anexo IV – Formulário de Recurso.
2.3- Havendo algum recurso deferido haverá uma nova publicação com as alterações necessárias.
3- DOS CANDIDATOS NÃO HABILITADOS
3.1- O candidato, cujo nome não constar neste edital de convocação, deverá dentro do prazo estabelecido no item 3.1
anterior, protocolar seu recurso, elaborado conforme o 3.2 do presente edital.

Dumont, 11 de março de 2014.
Adelino Silva Carneiro
Prefeito do Município

Cargo: 02 - Coletor de Resíduo Sólido
Local: Garagem Municipal
Endereço: Rua Antonio Daneze nº 100 - Centro - Dumont - SP
Data: 16/03/2014 - Horário de Apresentação: 08:30 - Início das Provas: 09:00
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