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Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Formosa/GO 

EDITAL Nº. 003/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

 

ATESTADO MÉDICO 

CURSO DE FORMAÇÃO – AULAS PRÁTICA 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA/GO no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão do Concurso Público designada 

pelo Decreto nº. 1723/14, de 03 de setembro de 2014, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal e Lei 

Complementar nº 11/12, de 18 de dezembro de 2012, estabelece as normas e torna público  a exigência do ATESTADO MÉDICO PARA A PARTE 

PRÁTICA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS – 3ª CLASSE do Concurso Público destinado ao provimento de vagas no 

QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. 
 

1 - A parte prática do curso visa, dentre outros, aferir a capacidade mínima necessária para suportar, física e organicamente, às exigências 

do cargo. 

2 - O candidato deverá comparecer a partir de domingo (dia 24 de abril de 2016) ao curso de formação, com roupa apropriada para prática 

de educação física (calça, tênis e camiseta), munido de ATESTADO MÉDICO específico para tal fim, emitido nos últimos trinta dias anteri-

ores ao início das aulas práticas. 

3 - O atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está APTO A REALIZAR AS ATIVIDADES FÍSICAS.  

4 - O candidato que deixar de apresentar o atestado médico não será impedido de realizar o curso, porém, o mesmo, assinará termo de 

responsabilidade, sendo responsável pelos seu atos e consequências deles advindo. 

5 - O atestado médico deverá ser entregue no dia 24 de abril de 2016, o mesmo será retido pelo IBEG no início da aula. Não será aceita a 

entrega de atestado médico em outro momento, caso o atestado não esteja de acordo com os termos do subitem 3 deste edital o mesmo 

será retido e o candidato assinará o termo conforme item 4. 

6 – O IBEG e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO não se responsabilizam com acidentes ou distúrbios fisiológicos, neurológicos 

ou psicológicos que possam ocorrer ao candidato antes, durante e depois do curso. 

7 - Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxa-

ções, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em 

consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.  

8 – O candidato que apresentar restrição, quanto a prática com atividade física estará eliminado do Concurso Público.  

9 - Não serão aceitas solicitações de tratamento diferenciado para realização da parte prática do curso em nenhuma hipótese. 
 
 

 

Formosa/GO, 19 de abril de 2016. 

 

Itamar Sebastião Barreto 
Prefeito Municipal de Formosa/GO 

 
Poliana da Silva Mendes 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Formosa/GO 


