SUPERINTENDÊNCIA
A DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE
ENTE DE VOT
TUPORANGA
A

CONCU
URSO PÚBLICO 01/2015
5
ED
DITAL DE CO
ONVOCAÇÃ
ÃO PARA PR
ROVA DE AP
PTIDÃO FÍS ICA
A SAEV A
Ambiental - Superintend
dência de Ág
gua, Esgotos e Meio Am
mbiente de V
Votuporanga
a, no uso de
e suas
atribuições legais, faz saber que ficam convocados o
os candidato
os habilitado
os de acordoo com o item
m 8.1 do Ed
dital de
Abertu
ura, conform
me relação abaixo,
a
para
a a prestaçã
ão da prova de aptidão física (TAF)), a ser realizado confo
orme a
relaçã
ão abaixo:
1- DA
A PRESTAÇÃ
ÃO DA PRO
OVA DE APT
TIDÃO FÍSICA
CA
1.1- Não
N
serão admitidos no local de pro
ova os cand
didatos que se apresenttarem após o horário es
stabelecido para a
presta
ação da provva;
1.2- O ingresso no
o local de pro
ova será perrmitido apena
as aos candiidatos que es
stão habilitaddos e relacio
onados na lisstagem
abaixo
o, e que apresentarem o cartão de inscrição, aco
ompanhado de documen
nto hábil de identidade, previsto
p
pelo
o edital
de abertura no item
m 8.5;
1.3- Não
N
haverá segunda ch
hamada ou repetição de
e prova, imp
portando a ausência ouu atraso do candidato na
n sua
elimin
nação, seja q
qual for o motivo alegado;
1.4- Os
O candidato
os deverão comparecerr com roupa
as apropriadas para rea
alização do teste de ap
ptidão física (tênis,
bermu
uda e camise
eta).
1.5- Pede-se
P
aos candidatos para
p
chegare
em com 30 (ttrinta) minuto
os de antece
edência.
1.6- Para
P
a realização do Teste
T
de Ap
ptidão Físic
ca o candidato deverá providenciaar, por sua
a conta, Ate
estado
Médic
co, conform
me Modelo (A
Anexo V do Edital de Ab
bertura), que deverá co
onstar estar apto para realizar o TA
AF.
1.6.1- Sem
m a apresen
ntação do Attestado Méd
dico o candidato não re
ealizará o TA
AF e estará automaticamente
eliminado
o do concurrso.
2- DO
OS RECURSO
OS
2.1Conforme
e o item 11.2
2 do Edital de
d Abertura, o prazo de recurso é de
e 2 (dois) diaas úteis a partir da publicação
deste edital;
2.2nota
de
Eventuaiss
recursoss
de
rev
visão
de
everão
ser
encaminnhados
recurs
sosvotuporan
nga@aptarp.com.br u t i liz and o o An e xo IV – F or mu lári o de
d es c ons id er ado
o o recurs o q ue ap re
es e n tar a rg
gu men t açã
ã o no c or p o do e-ma i l ;
2.3-

para
via
a
e-mail
Re
ec urso , sse ndo

Havendo algum recursso deferido haverá
h
uma n
nova publica
ação com as alterações nnecessárias.

3- DO
OS CANDIDA
ATOS NÃO HABILITADO
H
OS
3.1O candida
ato, cujo nom
me não cons
star neste ed
dital de conv
vocação, dev
verá dentro ddo prazo estabelecido no
n item
2.1 an
nterior, protocolar seu reccurso, elaborrado conform
me o item 2.2
2 do presente
e edital.
Votup
poranga, 3 de
e dezembro de
d 2015.
O
Oscar Guariz
zo
Su
uperintendente

Cargo: 04 - Agente Técnico Operacional XVI Cobrança e Faturamento I
Local: Represa de Captação da Saev Ambiental
Endereço: Prolongamento da Avenida Antonio Augusto Paes - Votuporanga - SP
Data: 13/12/2015 - Horário de Apresentação: 10:30 - Início das Provas: 11:00
Inscrição Nome
00056 ADAUTO IVONEI ALVES BORTOLUSSI
00267 ALESSANDRO LOPES DA SILVA
00182 DALILA MARINA SOARES
00357 DANIELE PUPIM VIGNOTO
00484 HEITOR EUGÊNIO VERÍSSIMO
00097 MARCEL DE LIMA GALBIATTI
00253 MOZART REIS MORENO
00017 RODRIGO RUVINA PARISI
00312 THIAGO BIANCO KUBOTA
00216 VINICIUS RODRIGUES NAKABASHI

Documento
21.772.146
336437535
428463149
499154393
330621038
261761687
429018204
496273188
44945870-2
439522614

Nota
52,50
52,50
60,00
62,50
52,50
52,50
50,00
50,00
60,00
57,50

