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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 002/4 
 

Convoca candidatos, Fixa data, horário e local 

para aplicação da Prova de Aptidão Física e dá 

outras providencias. 

 

                       O Prefeito Municipal de Pacajus, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições 

legais, regulamenta a aplicação da Prova de Aptidão Física, nos termos do item 4.13 do edital 

001/2014, convoca candidatos, fixa local e horário das provas; 

1.Dos Candidatos Aptos para prova de Aptidão Física. 

1.1. Os Candidatos aptos a se submeterem a Prova de Aptidão Física são os classificados de acordo 

com o item 4.13.1 do Edital do Concurso publicado no site da CONSEP. 

2. Do Local da realização da Prova de Aptidão Física: 

2.1. As Provas de Aptidão Física serão aplicadas no ESTADIO MUNICIPAL JOAO RONALDO - AVENIDA 

EXPEDITO CHAVES, SN, BAIRRO BANGUE, Pacajus-CE. 

Chegando no local da prova o candidato deve apresentar-se ao coordenador da empresa. 

3. Do dia e horário de aplicação da Prova de Capacitação Física. 
3.1. A prova de Aptidão Física será aplicada no dia 09.12.2012, com inicio as 09:00 hs, sendo este o 

horário que todos os candidatos deverão estar presentes. 

3.2. O candidato que chegar após o horário estabelecido no item anterior estará desclassificado da 

prova de Aptidão Física. 

3.3. Para fazer a prova de Aptidão Física o candidato deverá estar trajado da seguinte maneira: 

Sexo masculino: bermuda ou calção, camisa de malha, com manga ou sem manga, tênis e meias. 

Sexo feminino: bermuda, camisa de malha, com manga ou sem manga, tênis e meias. 

3.4. Os testes e suas respectivas pontuações são os constantes no item 4.13.6 e Anexo XII do Edital 

do Concurso. 

3.5. Os casos omissos em relação à aplicação da Prova de Aptidão Física serão resolvidas pela 

Comissão Organizadora do Concurso Público. 

 

Pacajus (CE), 4 de Dezembro  de 2014. 
 

Marcos Roberto Brito Paixão 
Prefeito Municipal 

 


