
                                              

EDITAL Nº 01/2018 – CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 

O Superintendente dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o 
previsto no item 12 do Edital de Abertura (EDITAL N° 01/2014 – SUSEPE), convoca a candidata 
IRENE APARECIDA RABELLO FERST, inscrição nº 28601162856-4 e o candidato EDUARDO 
PEREIRA DA SILVA (em caráter provisório), inscrição nº 28601175619-1, por força de ordem judicial, 
conforme processo nº 001/3.14.0035199-0 e processo nº 001/3.16.0004143-0, respectivamente, para a 
realização da Fase II – Prova de Capacidade Física, conforme segue: 

 
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA: 

 

 
 

1. REQUISITOS PARA REALIZAR A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA: 
 

1.1 O candidato convocado deverá comparecer com 30 minutos de antecedência do 
horário determinado conforme quadro acima, munido de documento de identidade em perfeitas 
condições de uso, conforme já estabelecido no item 4.4.3 do Edital de Abertura e vestido com roupa 
adequada à prática de exercícios físicos. 

 
1.2 O candidato, por ocasião da Prova de Capacidade Física, deverá apresentar atestado 

médico original para prestar a prova, conforme modelo Anexo VI do Edital de Abertura. O atestado 
médico deverá ter sido fornecido nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a realização da prova, 
diagnosticando plena capacidade física para os exercícios propostos no item 12.3 desse Edital,  e 
deverá conter assinatura, carimbo, nome do médico e CRM do profissional, não sendo aceitos 
atestados emitidos pela internet, por fax ou fotocopiados. 

 
1.3  O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a 

realização da Prova de Capacitação Física e será retido pela Escola do Serviço Penitenciário, não 
sendo devolvido ao candidato. 

 
1.4 O candidato, que não apresentar o atestado médico ou apresentá-lo com restrições à 

realização de qualquer dos testes físicos, deixará de prestar a prova e será automaticamente excluído 
deste Concurso. 

 
1.5 A critério da comissão, a Prova de Capacidade Física poderá ser filmada.  

 
1.6 Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, 

câimbras, efeitos de medicamentos, contusões, luxações, etc.), de doença, ou compromissos pessoais 
que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe 
diminuam a capacidade físico–orgânica, ou as condições climáticas ou meteorológicas desfavoráveis, 
não serão considerados para fins de tratamento diferenciado, mudança de horário ou nova prova.  

 
1.7 O aquecimento e, ou, alongamento muscular, antes de qualquer dos testes de capacitação 

física, será de inteira responsabilidade do candidato.  
 

1.8 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O 
candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa 
de sua ausência ou atraso no horário estabelecido. O não comparecimento no horário determinado, por 
qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência e resultará na eliminação do Concurso.  
 

1.9 Não será aplicada prova fora do dia e local designado neste Edital. 
 

1.10 É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da 
avaliação e o comparecimento no horário determinado. 

 
1.11 Durante a realização da avaliação, não será permitido o uso de fones de ouvido, gravador, 

pagers, notebook, telefones celulares ou qualquer aparelho similar. O candidato que se apresentar no 
local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico deverá desligá-lo e guardá-lo. 

 
1.12 Ratificam-se os demais termos do Edital N° 01/2014 – SUSEPE e do Edital Nº 02/2014 – 

Retificação do Edital Nº 01/2014. 
 

 
Porto Alegre, 5  de setembro de 2018. 

 

 

Angelo Larger Carneiro, 

Superintendente dos Serviços Penitenciários. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DIA HORÁRIO 

CETE – Rua Gonçalves Dias, 628 – Menino Deus – Porto 
Alegre/ RS. 26/09/2018 08h30min 


