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ATO 008 

DIVULGA LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO (BOMBEIRO 

COMUNITÁRIO) DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº01/2022. 

O Senhor VICENTE CORREA COSTA, Prefeito de Capivari de Baixo, no 
uso de suas atribuições legais em conjunto com a Comissão Municipal 
de Concurso Público Processo Seletivo e com o Centro de Estudos 
Uniase, torna público o que segue: 
 

 

1. Os locais e horários do teste físico para o cargo de Bombeiro Comunitário constam divulgados no anexo 

I, deste ato. 

2.1. Os portões fecham 10 minutos antes do horário previsto para o início da prova, esteja 

no local com pelo menos 30 minutos de antecedência a) Portando documento de 

Identidade e laudo médico original com data não superior a 3 (três) meses da data de 

realização do teste, atestando que goza de boa saúde e que apresenta plenas condições 

físicas para realização dos testes físicos previstos neste Edital.  

 

 

 

 

 

 

 

Capivari de Baixo, 17 de junho de 2022 

 

 

 

VICENTE CORREA COSTA 

Prefeito Municipal 
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TESTE FÍSICO – Cargo: Bombeiro Comunitário 
 

SENAI 

R. Salvador Joaquim Nunes, 333 - Alvorada 

Capivari de Baixo - SC, 88745-000 

 

Abertura do Portão: 12h30min 

Fechamento do Portão: 12h50min 

 

Conforme Edital: 

 

12.5 Não poderão submeter-se ao teste de aptidão física, sendo desclassificados do Processo Seletivo, os 

candidatos que:  

Não comparecerem na data, horário e local constantes do edital de convocação;  

Chegarem com atraso;  

Não atenderem plenamente o disposto no item 12  
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