PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EDITAL DE ADITAMENTO À CONVOCAÇÃO
PARA A AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 004/2019
A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de
Araraquara, por determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de
Araraquara e em consonância com a Legislação Federal, Estadual e Municipal,
ADITA o Edital de Convocação para Avaliação de Aptidão Física aos candidatos
inscritos no emprego Guarda Civil Municipal do Concurso Público – Edital 004/2019,
publicado em 04 de junho de 2.020, conforme segue:
1. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA
Comunicamos aos candidatos que se submeterão aos Testes de Aptidão Física (TAF)
para o emprego de Guarda Civil Municipal do Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Araraquara/SP, Edital no 004/2019, que em função do aparecimento do
novo Coronavírus (SARs-CoV-2), o Instituto CONSULPAM, no intuito de prevenir a
contaminação pela Covid-19 e de salvaguardar a integridade dos candidatos, adotará
as medidas abaixo na aplicação das referidas provas.
1.1. Os candidatos devem estar usando máscara. Uso é obrigatório durante todo o
período de realização da Avaliação de Aptidão Física e em todas as provas do
TAF;
1.2. Os candidatos devem estar portando toalha durante a realização dos testes;
1.3. Deve haver distância mínima de 2 metros dos candidatos entre si e das demais
pessoas;
1.4. Os candidatos devem trazer garrafa de água própria para reabastecimento;
1.5. Os candidatos devem higienizar suas mãos antes de iniciar as provas do TAF. O
Instituto Consulpam disponibilizará álcool 70% para todos;
1.6. Não será permitido compartilhar quaisquer utensílios durante o período da prova
(celular, garrafa, caneta, toalha, material didático, etc.);

1.7. Todos devem adotar rigorosamente etiqueta respiratória, cobrindo o nariz e a
boca com o braço ou com lenço descartável (toalha de papel) ao espirrar ou tossir,
higienizando as mãos em seguida. Desprezar os lenços em lixeira após o uso.
1.8. Ressaltamos que o desrespeito às medidas expressas nesse edital poderá
resultar na eliminação do candidato, pois estará colocando em risco a saúde dos
demais participantes.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, aos 08 (oito) de junho de 2020
(dois mil e vinte).

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças e
Presidente da Comissão Especial de
Concursos Públicos e Processos Seletivos

