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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 

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

Público nº 14/2017 e, em cumprimento à liminar concedida no Processo nº 

1003668-19.2018.8.26.0361, convoca o candidato Gustavo Henrique Gomes Brandão, 

portador do RG nº 44.905.989, inscrito sob nº 16706129 para o cargo de Guarda Municipal 3ª 

Classe – masculino, para, nos termos do item 2. e seus subitens, do Capítulo IX, realizar o 

Exame Antropométrico e a Prova de Aptidão Física, em conformidade com o item 12 e seus 

subitens do referido Capítulo. 

De acordo com o Edital: 
3. Para a realização do exame antropométrico e para a prova de aptidão física, o candidato 
deverá:  
3.1. Comparecer com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário 
previsto, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos 
portões, e não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato;  
3.2. Apresentar documento de identificação, conforme previsto no item 3.1. letra “b” do 
Capítulo VII.  
3.3. O candidato que não apresentar um dos documentos de identificação, conforme 
disposto no 3.1. letra “b” do Capítulo VII, não realizará o exame antropométrico e a prova de 
aptidão física, sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público;  
3.4. Assinar o “Termo de Responsabilidade do Candidato”, fornecido no local da prova. 
Esse “termo” não substitui a entrega do atestado médico conforme determinado no subitem 
3.6. deste Capítulo; 
3.5. 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 GUARDA MUNICIPAL, 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 a seguir). 
 

3.6. MODELO DE ATESTADO TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE 
SAÚDE OU DO RECEITUÁRIO DO MÉDICO 
Atesto, sob as penas da Lei, que o(a) Senhor(a) 
_____________________________________________, portador(a) do RG _________________, 
UF _______, nascido(a) em ___ / ___ / __ , encontra-se APTO(A) PARA REALIZAR TESTES DE 
ESFORÇOS FÍSICOS EXIGIDOS PARA A PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, A FIM DE CONCORRER 
AO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, do Concurso Público - Edital nº 14 / 2017. 
_____________________________  
            (local e data).   
Obs.: a data deste atestado não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos anteriores à data da 
prova de aptidão física) 
 
 _____________________________________________  

Nome e número do CRM do profissional médico que elaborou este atestado, os quais 
poderão ser apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou dados 
manuscritos legíveis do médico que emitiu este atestado, acompanhado da sua assinatura.  
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3.6.1. O atestado médico, de caráter eliminatório, comprova as condições de saúde do 
candidato para a realização do exame antropométrico e da prova de aptidão física.  
3.6.2. 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 do médico ao candidato para realizar a prova de aptidão física.  
3.6.3. O candidato que não atender aos itens 3.4. a 3.6. deste Edital não poderá realizar o 
exame antropométrico e a prova de aptidão física sendo, consequentemente, eliminado do 
Concurso.  

 

 
Mogi das Cruzes, 3 de maio de 2018. 

 
 
 

Marcos Roberto Regueiro 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 
Data e horário da Prova:  
13 de maio de 2018 – 9h 
 
 
Local da Prova: 

Prédio - 0101 Faculdade do Clube Nautico Mogiano 

Rua Cabo Diogo Oliver, 758, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes/SP 


