
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

SEÇÃO DE CONCURSO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 3ª CLASSE FEMININO/MASCULINO 
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ANTROPOMÉTRICO E 

DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de São 
Bernardo do Campo faz publicar a CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 
EXAME ANTROPOMÉTRICO E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA da candidata 
habilitada no Concurso Público, abaixo identificada, para preenchimento das 
funções de Guarda Civil Municipal 3ª Classe - Feminino, de acordo com as 
seguintes orientações e escalonamento: 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 
TIRO DE GUERRA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

AV CONDE DE SÃO LOURENÇO, 271 – JARDIM SILVINA 
SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Nos termos do Edital 02/2011: 
1. A candidata deverá comparecer ao local designado para prestar estas 
etapas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto 
para o seu início, munido de documento oficial e original de identidade, 
contendo fotografia e assinatura, e de outros documentos solicitados na 
convocação. 
1.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas 
pelos Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos 
Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas 
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); 
passaporte; Certificado de Reservista; carteiras funcionais do Ministério 
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, 
valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de 
Habilitação (somente o modelo novo, com foto). 
1.2. Não serão aceitas fotocópias dos documentos, ainda que autenticadas. 
2. No caso de documento de identidade (RG) somente serão aceitos 
documentos recentes, tendo no máximo 15 (quinze) anos de emissão. 
2.1. Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e 
sua assinatura. 
Exame Antropométrico 
4. Como instrumento de aferição do exame antropométrico será utilizado o 
quipamento estadiômetro com cursor móvel. 
4.1. Não será aceita outra forma de aferição de altura que não a especificada 
neste edital, não sendo também, validado qualquer outro documento/atestado 
apresentado pelo candidato para este fim. 
5. Para a realização deste exame, a candidata deverá estar descalça e com os 
pés descobertos (sem meias). 
5.1. A candidata deverá se posicionar de forma ereta, no local designado pelo 
avaliador, com a planta dos pés totalmente apoiada no chão. 



5.2. A candidata deverá manter a posição indicada pelo avaliador, sendo 
excluído do certame aquele que se recusar a atender às orientações recebidas. 
Teste de Aptidão Física 
6. O Teste de Aptidão Física será realizado de acordo com as seguintes 
condições: 
6.1. A candidata deverá portar no momento de realização do Teste, atestado 
médico original. 
6.2. O atestado médico deverá, obrigatoriamente: 
a) ser emitido com data não superior aos 30 (trinta) dias anteriores à aplicação 
dos testes; 
b) ser claro e descritivo, informando que o candidato está apto para realização 
de atividades físicas; 
c) conter nome legível, carimbo, assinatura e número do CRM do médico 
responsável. 
6.3. A não apresentação do atestado médico, acarretará na impossibilidade de 
realização do Teste de Aptidão Física, ficando o candidato excluído do 
Concurso Público. 
6.4. A candidata, se estiver impossibilitada de realizar o Teste de Aptidão 
Física, por motivos médicos ou por qualquer outra razão alegada, não poderá 
realizá-lo em outra data, estando, portanto, eliminada do Concurso Público. 
6.5. Caberá à banca examinadora, responsável por esta etapa do certame, a 
verificação e aceitação do atestado médico. 
7. Será obrigatório o uso de traje esportivo (do próprio candidato) para a 
realização do Teste de Aptidão Física, conforme abaixo: 
a) Guarda Civil Municipal Feminino – calça de ginástica, camiseta e tênis; 

 
DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO EXAME ANTROPOMÉTRICO E 

DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 

001 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 3ª CLASSE – FEMININO 
 
 

DATA: 23 de JUNHO DE 2012 
HORÁRIO: 9 horas 

 
 
 
INSCRIÇÃO NOME      DOCUMENTO 
051009  JESSICA NUPCIAS PARANHOS   00000494751848  
 

São Bernardo do Campo, 13 de junho de 2012.  
 

MAURÍCIO DA ROCHA FERRAZ PEREIRA  
 

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas 
 


