PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 01/2013 GUARDA MUNICIPAL

EDITAL CONVOCAÇÃO PARA CURSO PREPARATÓRIO
E NOVO TESTE DE ESFORÇO FÍSICO
CONSIDERANDO que o quantitativo de candidatos que
obtiveram resultado como apto na prova prática de esforço físico o
fora em número inferior as vagas ofertadas no certame;
CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe zelar pelos
seus atos, inclusive em busca ao atendimento aos princípios da
legalidade, economicidade, igualdade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que no caso em análise o número de
candidatos que foram tidos como inaptos no teste de esforço físicos
o fora por questões circunstanciais, e não por incapacidade física
propriamente dita, não havendo qualquer obstáculo ou
impedimento de ordem legal, material ou moral para que seja
oportunizado um novo teste.
CONSIDERANDO que cabe a Administração Pública buscar os
meios necessários e eficazes para atender as suas finalidades e
objetivos, zelando sempre pela moralidade pública.
CONSIDERANDO que a realização de uma nova etapa no
processo seletivo não ocasionará qualquer prejuízo, seja para a
Administração Pública, seja para os candidatos, vez que estarão
sendo rigorosamente respeitados os princípios da igualdade e
isonomia a todos, levando-se em conta os candidatos que
compareceram para realização da prova prática de teste de esforço
físico;

CONSIDERANDO que para levar a cabo uma nova oportunidade
a todos os candidatos que se submeteram à prova prática realizada
anteriormente e que foram considerados inaptos, a Administração
acha por bem realizar um curso preparatório, com a realização de
um novo teste de esforço físico ao final do mesmo, atendendo
assim a isonomia e a igualdade de oportunidade;
CONSIDERANDO que a realização de um novo certame seletivo
para preenchimento de vagas remanescentes acarretará à
Administração Pública uma onerosidade desnecessária e evitável.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a
Constituição Federal, a Constituição do Estado da Bahia, a Lei
Orgânica do Município e a Súmula 473, do STF,
RESOLVE
Art.º 1º - Ficam convocados os candidatos nominalmente
relacionados no anexo I do presente Edital para participarem do
curso preparatório de prova prática de esforço físico,
correspondente a um total de 14 (quatorze) horas, a ser realizado
no período de 18 a 25 de setembro de 2013, com exceção do
domingo (dia 22), com aulas de 2 (duas) horas diárias, das 16:00 às
18:00 horas, a ter lugar no Ginásio de Esportes Governador César
Borges, localizado na Avenida Joaquim Sampaio Neto, s/nº, na
cidade de Piritiba, Bahia.
§ 1º - Somente estarão habilitados a participar do curso
preparatório e a realização do novo teste de esforço físico os
candidatos que compareceram e se submeteram ao teste de esforço
físico anteriormente realizado.
§ 2º – Para se tornarem habilitados a participar do novo teste de
esforço físico o candidato deverá comparecer a, no mínimo, 70%

(setenta por cento) das aulas ministradas, que corresponderá a 10
(dez) horas aulas ou 5 (cinco) dias aula, em razão do fator de
aproximação para o primeiro número inteiro subsequente.
Art.º 2º - Os candidatos que comparecerem ao número mínimo de
aulas previstas no parágrafo segundo do artigo anterior, ficam, de
logo, convocados para se submeter a uma nova prova prática de
esforço físico, a ser realizada dia 26 de setembro de 2013, com
início às 09:00 horas, a ter lugar no Estádio Municipal Otávio
Souza Santos, sito na Avenida Roberto Santos, s/nº, Piritiba,
Bahia.
§ 1º – Os candidatos deverão se fazer presente no local da
realização da prova prática como, no mínimo, 30 (trinta) minutos
de antecedência
§ 2º - A presente fase do processo seletivo obedecerá as normas e
regras previstas nos itens 6.6 a 6.7.17 do Edital de Abertura nº
01/2013 deste Processo Seletivo, com as seguintes alterações:
a) Os candidatos se submeterão a apenas uma tentativa, e não duas
como previsto no item 6.7.8 o Edital de Abertura.
b) Os candidatos não poderão portar no dia da realização da nova
prova prática quaisquer aparelhos eletrônicos, dentre eles aparelhos
celulares, tablets ou câmeras digitais.
c) Não poderão comparecer ao local de realização da prova
objetiva pessoas que não sejam candidatos, ou pessoas autorizadas
pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Público.
d) Em razão do transcurso de mais de trinta dias da realização
do teste de esforço físico anterior, os candidatos deverão
apresentar um novo Atestado Médico nos termos do item 6.6.4
do Edital de Abertura, sendo a sua aferição exigida no
momento do ingresso no local da realização do teste físico.
§ 3º - O presente teste de esforço físico é de caráter eliminatório,

sendo a classificação dos candidatos aptos realizada pela ordem de
classificação da prova objetiva, entre si, salvaguardando a ordem
de classificação dos candidatos aprovados no teste de esforço
físico anterior.
Art.º 3º - Permanecem válidas as demais cláusulas contidas no
Edital de Abertura do presente processo seletivo e demais
publicações já realizadas.
Piritiba, Bahia, 13 de setembro de 2013.

_____________________________________
IVAN SILVA CEDRAZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
1-‐	
  ANDERSON	
  SANTOS	
  NASCIMENTO	
  
2-‐	
  NILTON	
  REIS	
  GOMES	
  DA	
  SILVA	
  
3-‐	
  LOURIVAL	
  PEREIRA	
  DE	
  OLIVEIRA	
  
4-‐	
  ALAN	
  OLIVEIRA	
  MODESTO	
  
5-‐	
  GILMARIO	
  COSTA	
  ALENCAR	
  
6-‐	
  FERNANDO	
  MONTEIRO	
  DOS	
  SANTOS	
  
7-‐	
  LUIZ	
  ANTONIO	
  SOUZA	
  DO	
  CARMO	
  
8-‐	
  ERNANDES	
  PEREIRA	
  SILVA	
  
9-‐	
  FABIANO	
  GOMES	
  SANTANA	
  
10-‐	
  JOSE	
  ROBERTO	
  VILELA	
  BORGES	
  
11-‐	
  EUVALDO	
  ARAUJO	
  DOS	
  SANTOS	
  
12-‐	
  LUCIANO	
  FERREIRA	
  MIRANDA	
  
13-‐	
  ROBERTO	
  PEDREIRA	
  MATOS	
  
14-‐	
  JOSE	
  CARLOS	
  CARVALHO	
  DOS	
  SANTOS	
  
15-‐	
  FABIANA	
  ARAUJO	
  SILVA	
  
16-‐	
  ANA	
  OLIVEIRA	
  DE	
  SENA	
  SANTOS	
  
17-‐	
  GRAZIELE	
  ARAUJO	
  REIS	
  
18-‐	
  PRISCILA	
  DO	
  CARMO	
  OLIVEIRA	
  ALMEIDA	
  
19-‐	
  LUANDA	
  SILVA	
  SOUSA	
  
20-‐	
  LUCIANA	
  DA	
  SILVA	
  SAMPAIO	
  
21-‐	
  IRANILDES	
  BRITO	
  DE	
  OLIVEIRA	
  

