PREFEITURA DE BIRIGUI
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 - EDITAL Nº 07/2015
EDITAL Nº 44/2015 – CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 01/2015
A Prefeitura de Birigui torna pública a CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS dos candidatos aos cargos de Borracheiro,
Carpinteiro, Cozinheira, Eletricista de Autos e Encanador e a CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA dos candidatos aos
cargos de Auxiliar Serviços Gerais (Feminino), Auxiliar Serviços Gerais (Masculino), Coletor de Lixo, Leiturista e Servente de Escola
do Concurso Público Edital nº 01/2015.
A relação dos candidatos com a respectiva data, local e horário da prova prática e do teste de aptidão física será divulgada no site da
Prefeitura de Birigui e no endereço eletrônico www.aplicativaassessoria.net a partir desta data.
Ao candidato só será permitida a participação nas provas práticas e no teste de aptidão física na respectiva data, horário e local a
serem divulgados no site da Prefeitura de Birigui e no endereço eletrônico www.aplicativaassessoria.net.
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de
documento oficial de identidade original.
Para o Teste de Aptidão Física - TAF, o candidato deverá apresentar atestado médico emitido com no máximo 30 (trinta) dias de
antecedência à data da prova, que certifique especificamente estar apto para o esforço físico que será submetido.
Será impedido de participar do Teste de Aptidão Física - TAF o candidato que não apresentar o atestado mencionado no parágrafo
acima, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.
O candidato deverá apresentar-se para o Teste de Aptidão Física - TAF com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja,
calção ou agasalho, camiseta e tênis.
Birigui, 17 de julho de 2015.
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