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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE APTIDÃO FÍSICA 

 

 A Prefeitura de Mogi das Cruzes nos termos da legislação vigente e do Edital de 

Concurso Público nº 01/2019, convoca os candidatos classificados nas provas objetivas para 

os cargos de Agente de Defesa Civil e Encarregado de Setor de Defesa Civil, para a 

realização das provas de aptidão física, a serem aplicadas na Faculdade do Clube 

Náutico Mogiano, situada na Rua Cabo Diogo Oliver, 758, Vila Mogilar em Mogi das 

Cruzes/SP, no dia 16 de junho de 2019, às 10h. 

 

Mogi das Cruzes, 7 de junho de 2019. 

 

André Luiz Paiva 
Presidente da Comissão 

 

Atenção: 

Para a realização das provas de aptidão física, o candidato deverá comparecer trajado e 
calçado adequadamente para a realização das práticas do exercício do cargo a que se 
inscreveu e portando documento de identificação, conforme o item 3.1. letra “b” do Capítulo 
VII deste Edital. 
O candidato que não apresentar um dos documentos elencados no item 3.1. letra “b” do 
Capítulo VII deste Edital, ou que não estiver trajado de maneira compatível para realizar as 
atividades físicas, não poderá realizar esta prova, sendo considerado eliminado deste 
Concurso Público; 
O candidato deverá comparecer com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência 
do horário previsto, não sendo admitidos retardatários após o fechamento dos portões, sob 
pretexto algum e não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar 
o atraso ou a ausência do candidato. 
5. Entregar atestado médico específico, em original, proveniente de órgão de saúde ou de 

clínica de saúde ou de médico, emitido em período não superior a 30 (trinta) dias anteriores 

à data da aplicação desta prova, no qual deverá constar, expressamente, que o candidato 

está apto para realizar a prova de aptidão física para o cargo ao qual está concorrendo, 

contendo local, data, nome e número do CRM do profissional médico que elaborou o 

atestado, os quais poderão ser apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, 

ou dados manuscritos legíveis do médico que emitiu o atestado, acompanhado da sua 

assinatura (vide modelo no Anexo III). 

O atestado médico não poderá conter expressão que restrinja a sua validade no que se refere 
ao estado/condição de saúde do candidato para a execução dos testes de aptidão física 
propostos no presente Edital. Portanto, o texto do atestado deve ser claro quanto à 
autorização ao candidato para realizar a prova de aptidão física. 
Na hipótese da não entrega do atestado médico ou da entrega de atestado em discordância 
com o previsto deste Edital, o candidato não poderá participar da prova de aptidão física, 
sendo eliminado do Concurso. 
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AGENTE DE DEFESA CIVIL 

nome documento inscrição 

Deborah de Oliveira Borges 43475823 50741462 

Fabiane Fidalgo Miguel 48724825 50444557 

Isabella Mancio dos Santos Souza Elias 506221805 50746456 

 

Eldes Oliveira Neto 53512523 50472313 

Erick Pereira da Silva 501023550 51341360 

Fabio Leonardo Filetto Matuda 38535116 50674072 

Gerson Pereira Duarte 2028982953 51799375 

Guilherme Henrique Wingerter Silva 347738710 51766728 

Joao Domingues Prates Neto 50497631 50634224 

Leonardo dos Passos Silva 37801896 51699648 

Marcos Paulo Santos Oliveira Campos Novais 37627202 50934406 

Matheus Porezeli Gomes da Silva 493551955 50908014 

Rogerio Bezerra Ramos Junior 39315747 50969099 

Sergio Santos da Silva 40200020 50586220 
 

ENCARREGADO DE SETOR DE DEFESA CIVIL 

Nome Documento Inscrição 

Aron de Freitas Telmo 35720166 51376466 

Danilo Godoi Leandro Franca 323003679 51839890 

Eduardo Massami Takahashi 14071308 51832615 

Eduardo Rodrigues Prado da Rocha 42316426 50568043 

Gabriel Correia Florencio 44399836 51431483 

Gilberto Manoel Silva 23083562 51843960 

Isanilton Lisboa da Silva 36621449 51710811 

Leonardo Sousa 45030871 50446177 

Thalles Dias Guarezi 489093000 50502360 

Thiago Ribeiro Rodrigues de Pao 12538789 51816075 

Uelinton Daniel de Souza Gomes 41122751 51869462 
 

 

 


