
          

      ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL 08 – DIVULGA RELAÇÃO DOS APROVADOS NA 1ª. ETAPA  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso 
Público - COCP, nomeada pelo Decreto n.º 021-A/11, torna público a relação dos candidatos 
aprovados na 1ª. Etapa do Concurso, da seguinte forma: 
 
1.  Ficam aprovados nas provas objetivas da 1ª. (primeira) etapa do concurso os candidatos 
relacionados no ANEXO ÚNICO deste Edital, observado o limite do triplo do número de vagas para o 
cargo de  AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO e o dobro das vagas para o cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS,  conforme determina os itens 9.4 e 9.5 do regulamento do concurso.  
 
2. Os candidatos inscritos na condição de Portadores de Necessidades Especiais – PNE que enviaram 
Laudo Médico exigido no item 5.3 do Edital consta em lista específica na parte final do ANEXO ÚNICO, 
bem como na relação geral dos candidatos aprovados.  Caso o candidato não for enquadrado como 
portador de deficiência, continuará figurando apenas na lista de classificação geral do cargo. 
 
3.  Os candidatos aprovados na 1ª. etapa  ficam convocados para realização da prova de avaliação 
física no próximo dia 04/06/2011 (sábado). A Prova prática de Aptidão Física consistirá em teste de 
corrida e teste de flexo-extensão de cotovelo sobre o solo. Para realizar a prova de avaliação física é 
obrigatória a entrega do Atestado Médico fazendo constar que o candidato “ESTÁ APTO PARA 
REALIZAR ESFORÇOS FÍSICOS”.  
 
4. O Atestado Médico deverá ser apresentado em papel timbrado, com carimbo constando o nome e 
CRM do médico responsável, e data de expedição de até 30 (trinta) dias antes da realização da prova.  
O candidato que não apresentar o Atestado Médico será considerado eliminado do concurso, 
conforme  previsto no item 11.12 do Regulamento do concurso. 
 
5.   Os candidatos da prova de aptidão física deverão comparecer com antecedência de 30 (trinta) 
minutos, munidos do documento de identificação com foto e o atestado médico.   
 
6. A entrega do Atestado Médico deverá ser feita no dia e local da aplicação da avaliação física, 

diretamente ao examinador. 

7. As chamadas para realização da prova de avaliação física será pela ordem alfabética dos 
candidatos de cada cargo, sendo que o horário e local da prova de avaliação física será previamente 
divulgado pela COCP. 
 
O presente edital será publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação do 
certame. 
  Caldas Novas/GO, 30 de Maio de 2011.  

 
GETÚLIO ALVES DE FREITAS 

Presidente da COCP 


