
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS/SP 

Concurso Público de Provas e Títulos nº CP-01/2014 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO 
FÍSICA – T.A.F 

 
A Prefeitura do Município de Iracemápolis – SP, através da Comissão de Concurso especialmente nomeada 

pela Portaria nº 36/2014, de 14 de maio de 2014, usando das atribuições legais, faz saber que: 
 

I. CONVOCA: os candidatos abaixo classificados, para a realização das Provas Práticas e Teste de Aptidão 
Física, no município de IRACEMÁPOLIS/SP, obedecendo à data, horário e local, a seguir: 

 
CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova prática com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 
a)  Documento de Identidade Original COM FOTO. 
b) Para o emprego 1.03 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, o candidato deverá levar a CNH categoria “C” ou 

superior e com indicação que “Exerce Atividade Remunerada”. 
c) Para os empregos 2.01 – AGENTE DE TRÂNSITO E 2.03 e 2.04 – GUARDA MUNICIPAL, o candidato deverá 

apresentar Atestado Médico, emitido por um médico com especialidade em Cardiologia, Clínica geral ou 
Medicina Esportiva, devendo ser datado, no máximo, com 30 (trinta) 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”. Roupa e tênis apropriados para prática de atividade física (calção e 
camiseta ou agasalho). 

 
IMPORTANTE: Nenhum candidato terá acesso para a realização da Prova Prática após o horário estabelecido 
neste Edital, portanto, recomenda-se ao candidato que compareça no local da realização da prova com 
antecedência mínima de 30 (TRINTA) MINUTOS.  

 
II – ALTERA, em conformidade como os preceitos do interesse público, considerando o prazo de vigência do 
concurso e o numero reduzido de aprovados na lista de convocados para prova prática, e ainda, em manter um 
número de inscritos aptos na listagem de candidatos aprovados para formação de cadastro reserva, o número de 
vagas disposto no edital completo para o Cargo 2.01 – Agente de Trânsito, possibilitando que mais candidatos 
possam realizar a respectiva prova prática, passando o item 2.5 à vigorar com a seguinte redação: 

 

CÓDIGO / EMPREGOS VAGAS REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTOS* VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

2.01 – AGENTE DE TRÂNSITO 02 Ensino Médio Completo e CNH “A” e “B” 40 horas R$1.578,97 R$ 30,00 

 
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.directacarreiras.com.br e/ou www.iracemapolis.sp.gov.br e no Jornal Gazeta de Iracemápolis e Gazeta de 
Limeira, visando atender ao restrito interesse público. 

 
 
 Iracemápolis/ SP, 18 de Julho de 2014 

 
A COMISSÃO 

PROVAS  DIA 03/08/2014 - PERÍODO: MANHÃ 
ABERTURA DOS PORTÕES: 08h00min.  

 
1.01 – SERVENTE/COLETOR DE LIXO 
1.03 – OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 
 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO 
JURANDYR FABRÍCIO 

RUA JOSEÉ OMETTO, S/N 

PONTO DE REFERÊNCIA – ATRÁS DO CLUBE 
RECREATIVO DE IRACEMÁPOLIS 

2.03 – GUARDA MUNICIPAL – FEMININO 
2.04 – GUARDA MUNICIPAL – MASCULINO 
2.01 – AGENTE DE TRÂNSITO 
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