PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2018

EDITAL INFORMATIVO DE ADIAMENTO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA nº 02/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
previsão meteorológica do dia 30 de setembro de 2018, torna público o presente Edital Informativo nº 02/2018 do
Edital do Concurso Público nº 04/2018, conforme segue:

1- Em razão da previsão meteorológica adversa no local de aplicação dos Testes de Aptidão Física, agendados
para o dia 30 de setembro de 2018, essa Banca Examinadora, de modo a garantir a correta avaliação dos
candidatos e a lisura do certame, decide por ADIAR a referida fase do certame, restando agendada para o
dia 20 de outubro de 2018, conforme lista de convocação que acompanha esse Edital.

2- Em razão do adiamento dos Testes de Aptidão Física, o Cronograma do Edital de Abertura passa a constar
da seguinte forma:
ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO*
20 de outubro de 2018

Aplicação da Prova Prática TAF

05 de novembro de 2018

Classificação Preliminar prova Prática e TAF

06 e 07 de novembro de
2018

Prazo para recursos da classificação preliminar

09 de novembro de 2018

Convocação para o Exame Psicotécnico

19, 20 e 21 de novembro
de 2018

Aplicação do Exame Psicotécnico

30 de novembro de 2018

Publicação do Resultado do TAF e Exame Psicotécnico

03 e 04 de dezembro de
2018

Recurso em face do resultado das Provas Práticas

14 de dezembro de 2018

Classificação Final e Homologação

3- Com relação à documentação exigida à realização do Teste de Aptidão Física, afim de que não haja
qualquer prejuízo aos candidatos, essa Banca Examinadora informa que aceitará os laudos médicos e
exame toxicológicos que porventura já tenham sido emitidos, com base na data de prova de 30 de
setembro de 2018.

4- A nova LISTA DE CONVOCAÇÃO À PROVA PRÁTICA TAF, já consta no site do Instituto Zambini,
disponível para consulta, e os demais termos do Edital de Abertura permanecem inalterados.

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.
Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio do
SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br.

Taboão da Serra, 28 de setembro de 2018
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
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