Comunicado publicado no Diário Oficial da União em 25/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
EDITAL Nº 04/2017 DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE CAPACIDADE FÍSICA
CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE SEGURANÇA
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, tendo
em vista o Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2016 publicado no Diário Oficial da União, em
05/12/2016, para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal e
formação de cadastro de reserva (CR), RESOLVE:
I.

Comunicar que os recursos interpostos pelos candidatos após a divulgação dos Resultados
Preliminares da Prova Objetiva, foram analisados e as respectivas respostas serão levadas ao
conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio do site da Fundação
Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, não tendo qualquer caráter didático, e ficarão
disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.

II. Convocar os candidatos habilitados e mais bem classificados, na forma do Capítulo 9 do Edital
de Abertura de Inscrições, considerados os empates na última posição de classificação, até o
limite estabelecido no quadro apresentado no Capítulo 12 do Edital nº 01/2016 de Abertura
de Inscrições, para a Prova Prática de Capacidade Física, de acordo com as seguintes
orientações.
DATA DA PROVA: 30/07/2017
LOCAL: CENTRO OLÍMPICO VILA NASSER
RUA JANUÁRIO BARBOSA S/N
VILA NASSER - CAMPO GRANDE/MS
1. Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência com relação ao
horário de realização dos Testes de Aptidão Física - TAF.
2. Ao candidato só será permitida a realização da Prova Prática de Capacidade Física - TAF na
data, no local e horários definidos no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Chagas.
3. Não haverá segunda chamada ou repetição da Prova.
4. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da Prova como
justificativa de sua ausência.
5. O não comparecimento aos Testes de Aptidão Física - TAF, qualquer que seja o motivo,
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
6. Os candidatos convocados para os Testes de Aptidão Física - TAF deverão apresentar-se com
roupa apropriada para ginástica e calçando tênis. Deverão estar munidos de ATESTADO
MÉDICO, (Modelo anexo), emitidos com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência à data da
prova, e que certifique, especificamente, ESTAR APTO PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO.
• Só serão aceitos os Atestados com datas entre 26/07 e 30/07/2017.
7. O Atestado Médico deverá conter assinatura, carimbo e CRM do profissional e deverá ser
entregue no momento da identificação do candidato, antes do início dos Testes de Aptidão
Física - TAF. Em hipótese alguma, será aceita a entrega de Atestado Médico em outro
momento que não o descrito neste item. O candidato que não apresentar o Atestado Médico
não realizará os Testes de Aptidão Física - TAF em hipótese alguma, sendo, consequentemente,
eliminado do Concurso.

8. Somente será admitido para realizar as provas o candidato que estiver devidamente
identificado, nos termos do disposto no item 8.9 do Capítulo 8, do Edital nº 01/2016 de
Abertura de Inscrições.
9. O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 01/2016 de Abertura de
Inscrições e neste Edital para a realização da prova.
10. No local de Provas, será admitida somente a entrada de candidatos convocados, nos seus
respectivos horários, vedada a entrada e presença de estranhos ao concurso público, seja qual
for o motivo alegado.
11. Os candidatos serão informados quanto ao local de prova e horário por meio do Cartão
Informativo, que será enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas
www.concursosfcc.com.br.

MODELO DE ATESTADO

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE
ATESTADO

Atesto, sob as penas da lei, que o(a) Sr.(a) __________________________, R.G. nº. ___________,
UF _____, nascido(a) em ____/____/____, encontra-se apto para realizar esforços físicos, podendo
participar da Prova Prática de Capacidade Física do Concurso Público do Tribunal Regional Trabalho
da 24ª Região, para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança.

__________________________________________
Local e data
(máximo de 05 dias de antecedência da data da prova)

___________________________________________
Assinatura do Profissional
Carimbo/CRM

Campo Grande/MS, 24 de julho de 2017.

JOÃO DE DEUS GOMES DE SOUZA
Desembargador Presidente

