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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA DE APTIDÃO FÍSICA

O Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, tendo em
vista o Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais, para o Concurso Público
destinado ao provimento de vagas e formação de Cadastro Reserva de
Cargos/Áreas/Especialidades de nível superior e médio, do Quadro Permanente de Pessoal
da Secretaria do Tribunal, publicado no Diário Oficial da União de 02/10/2013,
CONVOCA  para a realização da Prova Prática de Aptidão Física, os candidatos
habilitados para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade
Segurança, até o limite fixado no item 2 do Capítulo XII do referido Edital, de acordo com
as seguintes informações:

1. Não houve recursos interpostos após o Resultado Preliminar da Prova Objetiva para o
cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança.

2. A Prova Prática de Aptidão Física será realizada na cidade de Campinas/SP, em
23/03/2014 em local e horários indicados no Cartão Informativo, a ser enviado aos
candidatos por e-mail e no site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br).

2.1 O candidato deverá comparecer ao local determinado com 30 (trinta) minutos de
antecedência em relação ao horário da prova.

3. A Prova poderá ser gravada em vídeo. Não será fornecida, em hipótese alguma, cópia
e/ou transcrição da gravação.

4. Os candidatos convocados para esta prova deverão apresentar-se com roupa
apropriada para ginástica e calçando tênis. Deverão estar munidos de ATESTADO
MÉDICO, emitido com no máximo 5 (cinco) dias de antecedência à data da prova e,
inclusive, que certifique, especificamente, que o candidato foi avaliado e está APTO
PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO.

4.1 O Atestado Médico, conforme modelo no Anexo IV do Edital de Abertura de
Inscrições, deverá conter assinatura, carimbo e CRM do profissional.

5. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede
a aplicação das provas ou que tiver dúvidas quanto ao local, data e horário de
realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de
segunda a sexta-feira, úteis, das 10:00 às 16:00 horas (horário de Brasília) ou consultar
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o site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, para verificar o local de
realização de sua prova.

6. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário
definido neste Edital, no Cartão Informativo e na consulta disponível no site da
Fundação Carlos Chagas.

7. Somente será admitido ao local de prova o candidato que estiver portando documento
de identidade original que bem o identifique, de acordo com o item 8, Capítulo VII do
Edital de Abertura de Inscrições.

8. É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova (se houver recebido), pois ele
contém dados necessários para melhor orientação do candidato.

9. Para realização da Prova o candidato deverá observar todas as instruções contidas no
Edital de Abertura de Inscrições e neste Edital.

Campinas, 07 de março de 2014.

(a) FLAVIO ALLEGRETTI DE CAMPOS COOPER
Desembargador Presidente do Tribunal


