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PREFEITURA DE FRANCA 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos  

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
                           CONCURSO PÚBLICO N° 02/2019 

                       
 
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 02/2019 para o emprego de AGENTE DE DEFESA CIVIL  para a 
realização da PROVA DE APTIDÃO FÍSICA.  
 
O Edital de Abertura, alterado, estabelece que: 

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

Emprego  Habilitação na prova objetiva  

Agente de Defesa Civil 

Estar entre os 80 (oitenta) candidatos com melhor nota, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim, e ter obtido, no 
mínimo, 50% acertos na prova escrita objetiva. 

Para candidatos com deficiência, estar entre os 20 ( vinte) com 
melhor nota, mais os empatados na última nota consi derada para 
este fim, e ter obtido, no mínimo 50% de acertos na  prova objetiva.  

5.8.1. Os candidatos que não atingirem o corte descrito no item 5.8, serão excluídos do Concurso 
Público. 

 
Considerando o disposto na Tabela do item 5.8, a nota de corte é de 15 pontos. 
 
Orientações Gerais para realização das provas de Ap tidão Física:  
Data: 15 de dezembro de 2019 . 
Local: “PISTA DE ATLETISMO” do Conjunto Poliesportivo Dr.  Helio Palermo localizado na Rua dos 

Pracinhas nº 510 – Parque Francal – Franca/SP. 
 
Horário – VER ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO CONSTANTE DO AN EXO ÚNICO DESTE EDITAL 
 

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 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 5.10 do Edital de 

Abertura. 
c) assinar e entregar o 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.  
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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 02/2019, 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 será 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, 06 de dezembro de 2019. 
 

Comissão Organizadora 
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ANEXO ÚNICO 
 

Esquema de Convocação para realização da Prova de A ptidão Física  
 

Emprego: 201 – AGENTE DE DEFESA CIVIL  
 

Inscrição Candidato Documento Horário 
40736 BRAULIO EDUARDO DE OLIVEIRA ROSA 406912476 08 horas 
41065 BRUNA MARILIA DE ANDRADE MELO SIQUEIRA 44.612.021-2 08 horas 
40729 CASSIANO EVARISTO DA SILVA 300049857 08 horas 
40506 EDUARDO CARDOSO SILVESTRE 13648437 08 horas 
40683 EDUARDO JOSÉ SIENA 41343367 08 horas 
40239 JAIR DA COSTA RODRIGUES 14440732 08 horas 
40751 JULIA CRISTINE TASSO SOUZA 48267838-0 08 horas 
41084 LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 258022681 08 horas 
40448 LUIZ FELIPE ALMEIDA SOUZA MACHADO 624626945 08 horas 
40423 MARIA APARECIDA SOARES 229712058 08 horas 
40607 PRISCILA QUINTINO DE PONTES 54576820-2 08 horas 
40293 RAFAEL RIBEIRO ANDRADE 443245216 08 horas 

 


