GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL n. 189/2014 - SAD/SEJUSP/PMMS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO
DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR/2013
Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e DE
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o item
10.1 do Edital n. 1/2007, de 19 de novembro de 2007, CONVOCAM, o candidato
MAURINHO PIERIN, RG n. 990245 SSP/MS, para realizar o Exame de Aptidão Física de
acordo com local, data e horário especificado abaixo, em cumprimento à decisão judicial
proferida nos autos do Procedimento Ordinário n. 0025408-34.2010.8.12.0001, observando-se:
Data: 3 de julho de 2014
Horário: 7h30min
Local: Estádio Pedro Pedrossian - Morenão
Entrada pelo portão 20
Endereço: Cidade Universitária
Cidade: Campo Grande-MS
II - o candidato deverá comparecer no local de realização do Teste, com
antecedência de 30 minutos do horário marcado para seu início, levando roupa apropriada à
atividade física exigida para a realização dos testes, calçando tênis, com ou sem meia, trajando
short ou calça de malha e camiseta, para ser trocada no local;
III - o candidato deverá comparecer no local de realização do Teste munido
do documento de identidade original utilizado na inscrição, para identificação administrativa, e
deverá assinar a ficha de avaliação individual, antes da prova, na presença dos examinadores;
IV - o candidato que não cumprir as exigências estabelecidas neste Edital
não realizará o Teste de Aptidão Física e será eliminado do Concurso Público.
V - os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados
menstruais, luxações, fraturas, dentre outros) que impossibilitem a realização das provas ou
diminuam a capacidade física do candidato não serão levados em consideração, não sendo
concedido qualquer tratamento privilegiado;
VI - não será permitida a realização do Teste de Aptidão Física fora da data,
horário e local estabelecidos neste Edital;
CAMPO GRANDE-MS, 25 DE JUNHO DE 2014.

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Secretária de Estado de Administração

WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
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