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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM/RS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 

 

EDITAL Nº 01/2021 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA – CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 

O Sr. Luciano Libório Baptista Orsi, Prefeito Municipal de Campo Bom, por este Edital, torna pública a 
presente divulgação para informar o que segue: 

 

1. Alteram-se os seguintes itens: 

 

1.1 No item 10. FASE II - DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF), incluem-se os subitens 10.7, 10.7.1 e 
10.7.2 e o subitem 10.28 passa a ser 10.8, conforme segue abaixo e não como constou: 

 

10.7 O candidato, ao receber a informação de sua inaptidão em uma das atividades realizadas, fica 
impedido de prosseguir na prova e, não concordando com o resultado obtido, poderá solicitar a imediata 
revisão através da filmagem realizada no local, se solicitado imediatamente após o comunicado que o 
eliminou do Teste de Aptidão Física. 

 

10.7.1 A solicitação da revisão da filmagem deverá ser requerida à Coordenação Local após a emissão 
do parecer da Banca Avaliadora na respectiva atividade que o eliminou, com prazo de até 10 min. 

 

10.7.2 A análise da filmagem realizada será no local e visualizada apenas pela Banca Avaliadora e a 
Coordenação Local, tendo o parecer definitivo sobre o resultado do candidato. 

 

(...) 

10.8 Os candidatos APROVADOS no TAF na convocação prevista no item 10.2 ficam cientes que, no 
caso de não serem convocados para as demais fases determinadas para provimento deste cargo, 
conforme item 1 deste Edital, no período de 6 (seis) meses a contar da data de realização dos testes, 
serão submetidos a nova realização desta fase, considerando a necessidade de avaliar, na época, a 
aptidão para o desempenho do trabalho proposto ao cargo. 

(...) 
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1.2 No ANEXO II – MODELO DE ATESTADO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, onde consta 
subitem 10.27 leia-se 10.6 conforme segue e não como constou: 

 

ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

  

MODELO DE ATESTADO MÉDICO 

 

Atesto que ___________________________________________________________________________, 
documento de identificação (RG) nº ______________________, está APTA (O) a ser realizar os TESTES 
DE CORRIDA, RESISTÊNCIA ABDOMINAL, TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇOS SOBRE O SOLO (APOIO) 
E TESTE EM BARRA FIXA, mencionados no subitem 10.6 do Edital de Abertura, do Concurso da 
Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS, para o cargo de Guarda Municipal.  

 

 

........................................., ...... de .........................de 20_____. 

 

____________________________________ 

Assinatura do Médico CRM Nº ______ 

 

 

 

1.2.1 Os candidatos que já realizaram a impressão do ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO PARA O 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA antes desta retificação NÃO precisarão reimprimir um novo documento em 
face da correção do subitem que foi publicado de forma equivocada. 

 

 

 
Campo Bom, 19 de janeiro de 2021. 

 

Luciano Libório Baptista Orsi 

Prefeito Municipal 
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