
 

CONCURSO PÚBLICO N° 1/2014 - EDITAL de RETIFICAÇÃO Nº 2 – TESTE DE 
CAPACITAÇÃO FÍSICA – LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

A COMISSÃO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL DE PREFEITURA DE CAPIVARI, ad referendum do Prefeito do Município de 
CAPIVARI, em cumprimento às disposições no Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público Nº 1/2014, 
CONSIDERANDO: 
 
- As disposições do item 15.1 do Edital de Abertura de Inscrições: “A inscrição do candidato implica na aceitação de todas as 
disposições estabelecidas neste Edital e da legislação vigente, não podendo alegar desconhecimento de qualquer natureza. 
Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada antes da realização das provas, mediante a divulgação oficial 
do item atualizado”; 
 
- O que determina o item 15.3 do Edital de Abertura de Inscrições: “Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial da Guarda Civil, nomeada através do Decreto Municipal Nº 6.027/2014, ad referendum do Prefeito do Município de 
CAPIVARI”; 
 
 - Que o Estádio Municipal Carlos Colnaghi encontra-se em obras, visando à participação do Capivariano Futebol Clube na 1ª 
divisão do Campeonato Paulista de Futebol; 
 
- Que nenhuma outra praça esportiva situada no município de Capivari encontra-se em condições para recepcionar as provas 
de Corrida de 50 metros e Corridas de 12 minutos, constantes da fase de Teste de Capacitação Física do Concurso da Guarda 
Civil de Capivari,  
 
RESOLVE: 
 
1) RETIFICAR o item 7.2 do Edital de Abertura de Inscrições para assim constar: 

 
7.2.1. O Teste de Capacitação Física será realizado no município de CAPIVARI/SP, ou em município limítrofe na 
ocorrência de fator superveniente que impeça a realização naquele município, em data, local e horário a ser 
comunicado através de edital de convocação específico, a ser disponibilizado, após o encerramento da fase de 
recursos contra o resultado da Prova de Capacitação Intelectual, no site: www.publiconsult.com.br, no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de CAPIVARI, sendo ainda publicado de forma resumida no órgão de imprensa 
oficial do município.  
 

2) INFORMAR que as provas do Teste de Capacitação Física serão realizadas no município vizinho de RAFARD/SP, nos 
seguintes dias e locais: 
 

� No dia 10 de JANEIRO de 2015 (SÁBADO): no Estádio Municipal Jornalista Jair Forti – Avenida São Bernardo, 
s/nº - Centro (em frente ao Paço Municipal); 

� No dia 11 de JANEIRO de 2015 (DOMINGO): no Ginásio do Clube Social Esportivo de Rafard - Avenida São 
Bernardo, nº 190 - Centro (ao lado do Estádio Municipal). 

 
3) INFORMAR que a convocação para a realização do Teste de Capacitação Física será realizada através de Edital 
específico, do qual constará a relação dos candidatos convocados, os dias, locais e horários das provas, a ser divulgado 
através do site www.publiconsult.com.br, do quadro de avisos da Prefeitura e da Guarda Municipal, sendo ainda publicado de 
forma resumida no órgão de imprensa oficial do município de Capivari; os candidatos que indicaram e-mail no cadastramento 
para o concurso público, serão comunicados também por este meio. 
 

CAPIVARI, 16 de DEZEMBRO de 2014. 
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