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Secretaria de Recursos Humanos 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                           CONCURSO PÚBLICO N° 02/2016 

                       
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Franca, a Comissão Especial de 
Concursos Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a CONVOCAÇÃO  dos candidatos 
habilitados no Concurso Público 02/2016 para o cargo de GUARDA CIVIL 1ª CLASSE para a realização 
da PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. 
 
O Edital de Abertura estabelecia: 

5.4. Para ser considerado habilitado na prova objetiva e prosseguir nas fases subsequentes, serão 
considerados os critérios abaixo: 

Emprego Habilitação na prova objetiva 
 
Guarda Civil – 1ª Classe Estar entre os 100 (cem) candidatos com melhor nota, mais os 

empatados na última nota considerada para esse fim, e ter obtido, 
no mínimo, 50% de acertos na prova escrita objetiva. 

5.4.1. Os candidatos que não atingirem o corte descrito no item 5.4, serão excluídos do Concurso 
Público. 

 
Considerando o disposto na Tabela do item 5.4, a nota de corte é de 20 pontos. 
 
Orientações Gerais para realização das provas de Ap tidão Física: 
 
Data: 10 de abril de 2016 . 
 
Local: Conjunto Poliesportivo Dr. Hélio Palermo localizado na Rua dos Pracinhas nº 510 – Parque 

Francal – Franca/SP. 
 
Horário – VER ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO CONSTANTE DO AN EXO ÚNICO DESTE EDITAL 
 
Orientações Gerais para realização das Provas de Ap tidão Física: 

A prova de aptidão física constitui-se na realização de um conjunto de testes, compostos de exercícios 
físicos que avaliam as valências físicas, permitindo classificar o estado físico no momento da execução 
dos testes, devendo o candidato cumprir rigorosamente o que lhe for proposto. 

Não haverá alteração do horário de aplicação dos testes, definido em Edital de Convocação. 

O candidato não poderá alegar prejuízo em sua performance em razão do horário para o qual foi 
convocado. 

Não será permitida a realização da prova de aptidão física em data, local, horário ou turma diferentes do 
previsto no Edital de Convocação. 

Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a realização da prova de aptidão física.  

Para a realização das Provas de Aptidão Física, o candidato deverá:  
a) apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto no Edital de Convocação;  
b) apresentar original de documento de identificação conforme previsto no item 5.6 do Edital de 

Abertura. 
c) assinar e entregar de Termo de Responsabilidade do próprio candidato que será entregue no local de 

aplicação das provas; 
d) entregar Atestado Médico  conforme modelo constante do Anexo V do Edital de Abertura, datado de 

até 20 (vinte) dias anteriores à data da prova, que o capacite a realizar testes de ESFORÇO FÍSICO; 
e  

e) apresentar-se com roupa e calçado apropriados.  
 

 



Obs.: Modelo de Atestado reproduzido abaixo: 
 

Modelo de Atestado Médico para a realização da Prova  de Aptidão Física 
 
 
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE  
 
Atesto, sob as penas da Lei, que o Senhor(a) _____________ portador(a) do RG _____, encontra-se apto(a) para 
realizar Prova de Aptidão Física, podendo participar dos testes do Concurso Público nº 02/2016, da Prefeitura de 
Franca. 
 
___________________ (local e data)  
 
 
(OBS.: Esta data não poderá ultrapassar 20 (vinte) dias corridos de antecedência da data da prova)  
 
___________________ (assinatura do profissional)  
 
Nome, assinatura e número do registro do profissional que elaborou o a testado .  
Carimbo (nome/CRM) 
 

O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento/alongamento para realização dos testes 
físicos, já que o mesmo não será ministrado pelos avaliadores.  

Não haverá compensação do tempo utilizado para a realização do aquecimento/alongamento. 

Para a realização das provas de aptidão física, recomenda-se ao candidato fazer sua refeição com 
antecedência de 2 (duas) horas em relação à realização dos testes.  

Anormalidades observadas com os candidatos, durante a aplicação destas provas, serão registradas 
pelos avaliadores.  

A Prova de Aptidão Física terá caráter eliminatório devendo o candidato alcançar a pontuação mínima 
em cada um dos 4 (quatro) testes conforme Tabela do Anexo VI do Edital de Abertura.  

O candidato que não obtiver a pontuação mínima em qualquer um dos testes descritos no Anexo VI do 
Edital de Abertura, para essa fase ou que comparecer e não realizar os exercícios, será eliminado do 
Concurso. 

Não participará da avaliação de aptidão física o candidato que não apresentar o atestado mencionado ou 
cujo atestado esteja rasurado ou que não esteja em conformidade com o descrito nesse Edital. 

Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir 
pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado 
seu desempenho. 

O desempenho dos candidatos em cada teste de aptidão física mensurado através da obtenção da 
pontuação constante das tabelas do Anexo VI do Edital de Abertura valendo a contagem das execuções 
corretas feitas pelo avaliador. 

Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a Avaliação de Aptidão Física 
poderá ser cancelada ou interrompida, acarretando o adiamento da prova para nova data, hipótese em 
que, os candidatos que não realizaram os testes serão avaliados. 

É de responsabilidade do candidato manter-se hidratado/alimentado, durante a aplicação dos testes. 
Aconselha-se que o candidato leve consigo água e alimentos. 

Aplica-se à prova de aptidão física o disposto no Edital de Abertura. 
 
 

Franca, 30 de março de 2016. 
 

Comissão Organizadora 
 
 
 
 
 



ANEXO ÚNICO 
 

Esquema de Convocação para realização da Prova de A ptidão Física 
 

Emprego: 202 – GUARDA CIVIL 1ª CLASSE 

Inscrição  Nome do Candidato Documento Horário de 
apresentação  

034503 CARLOS JOSE FERNANDES 12805870 8 horas 

034933 CRISTIAN MAGALHAES DE ABREU 13231224 8 horas 

033073 CRISTIANO ROCHA CORSINI 59181890 8 horas 

034126 DENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO 298844692 8 horas 

033165 DOUGLAS FELIPE MOURA OLIVEIRA 46.797.981-9 8 horas 

033829 EDMILSON BERTOLDI 28269187X 8 horas 

031352 EVERSON NASSAR VIEIRA  65909138 8 horas 

034797 FABIANO BORGES DE FREITAS 20752773 8 horas 

032702 FLAVIO GARCIA FERNANDES 502281595 8 horas 

030157 FREDERICO MUNITA FELIZARDO 48821596-1 8 horas 

032877 GILSON DIZARO ANDRADE 205493531 8 horas 

031309 ISAQUE RIBEIRO DOS SANTOS 409706279 8 horas 

034964 JHONY DOS SANTOS MG-15.261.930 8 horas 

034045 KAIQUE CARLOS DOS SANTOS SILVA 495249026 8 horas 

033863 LEANDRO LIPORACI LUCINDO 41601893-2 8 horas 

032062 LUIZ ANTÓNIO SOARES JUNIOR 408253769 8 horas 

030849 MURILO APARECIDO CARDOSO AZARIAS 402258095 8 horas 

032903 NORTHON HENRIQUE RODRIGUES PRUDENCINI BARBOSA 15166758 8 horas 

033915 RENATO RANGEL 296962740 8 horas 

032955 ROBERTO SILVA RODRIGUES MG-14739457 8 horas 

030657 RODOLFO GARCIA FLAUSINO SENE 406284702 8 horas 

031415 RODRIGO GARCIA TRUILHO 295524911 8 horas 

032993 THIAGO HENRIQUE ARANTES 446121344 8 horas 

031012 VANDERSON REGIS DA SILVA 422021350 8 horas 

032996 WEVERTON ROBERT ROCHA 14612920 8 horas 

 


