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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (T.A.F.) 
 
A Prefeitura do Município de BURI – Estado de São Paulo, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente 
nomeada pela Portaria 156/2017, usando das atribuições legais, FAZ SABER QUE: 
 
I. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, que foram classificados e habilitados na Prova Objetiva (dentro do 
limite disposto no item 8.1 alínea “c” do edital completo), para a realização do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (T.A.F.), 
no município de BURI/SP, obedecendo à data, horário e local, a seguir: 
 

DATA: 11/03/2018 – HORÁRIO: 08h00min. 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (T.A.F.) 
Cargo: Local: 

2.01 – Guarda Civil Municipal Masculino – Do 1º ao 80º colocado 
PARQUE DO TUBARÃO 

Rua Expedicionario Caetano de Souza, 2 – Buri/SP 
 

Referência: Entrada da cidade – sentido Capão 

Bonito e Campina do Monte Alegre 
2.02 – Guarda Civil Municipal Feminino – Do 1º ao 17º colocado 

 
II. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (T.A.F.) 
Os candidatos habilitados deverão comparecer impreterivelmente na data, local e no horário previsto, com no mínimo 30 
minutos de antecedência, visto que os portões de acesso aos locais de realização dos Testes de Aptidão Física serão 
fechados rigorosamente no horário estabelecido. 
Somente será admitido para realizar o Teste de Aptidão Física o candidato que,  estiver munido de: 

a) Documento de identidade original com foto, devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação 
do candidato com clareza ou àqueles descrito no ITEM 4.14. 

b) ATESTADO MÉDICO, emitido por um médico com especialidade em Cardiologia, Clínica geral ou Medicina Esportiva, 
devendo ser datado, no máximo, com 20 (vinte) dias que antecederem a data especificada para a realização do Teste 
de Aptidão devendo o Atestado especificar que o candidato; “ESTÁ APTO PARA REALIZAR OS ESFORÇOS FÍSICOS” 

c) Roupa e tênis apropriados para prática de atividade física (calção e camiseta ou agasalho). 
 
Obs.: Haverá uma pausa para o horário de almoço a ser definido na hora entre os candidatos e avaliadores.  
 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à 
disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br, 
www.buri.sp.gov.br e no JORNAL EXPRESSO, visando atender ao restrito interesse público. 
 
 
BURI/SP, 23 de fevereiro de 2018. 

 
 

A COMISSÃO 
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