
Companhia Municipal de Limpeza Urbana 
Concurso Público para preenchimento de vagas no cargo de 
Profissional de Operações de Limpeza e Vetores, nível 1, na 

função de Gari – A 
 
 

Comunicado sobre local de prova e orientações sobre a prova 
 
 

Local de realização da Prova de Capacidade Física 
 
 
Informamos que está disponível na página do concurso, no endereço eletrônico 
www.funrio.org.br, por meio da opção “Situação da Inscrição”, as informações referentes 
ao local, dia e hora de realização da 1ª etapa da Prova de Capacidade Física, composta de 
Teste Dinâmico de Barra Fixa, para os candidatos do sexo masculino e Teste Estático de 
Barra Fixa, para os candidatos do sexo feminino, apenas para os candidatos que NÃO 
indicaram no requerimento de inscrição “desejar concorrer às vagas reservadas aos 
portadores de deficiência”, ou seja, candidatos às vagas de ampla concorrência. 
 
Os candidatos que não tiverem acesso à Internet poderão se dirigir aos Postos de 
Inscrição, localizados no Sambódromo (Setor 2, acesso pela Rua Benedicto Hipólito com 
Marques de Sapucaí – Centro/RJ) e no Centro Esportivo Miécimo da Silva (Rua Olinda 
Ellis, 470 – Portão 4 – Campo Grande/RJ), nos dias 5, 6, 9, 10 e 11 de novembro (quinta-
feira, sexta-feira, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira respectivamente), no horário das 
9 h às 17 h, para obter as informações sobre local, dia e hora de realização de sua prova. 
 
Alertamos para o fato de que o candidato que indicou no requerimento de inscrição 
“desejar concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência” não tem definido 
ainda seu local de prova. Pedimos para que estes leiam o “Comunicado sobre alteração da 
data da avaliação médica” que se encontra na página do concurso. 
 
 

Orientações sobre a Prova de Capacidade Física 
 
O candidato deverá comparecer no local, dia e horário de realização de sua prova, 
indicado no seu Cartão de Informação, munido de documento oficial e original de 
identidade, contendo foto e assinatura. 
 
Os candidatos que realizarão a prova no turno da manhã deverão realizar seu 
credenciamento/identificação a partir das 7 horas até as 8 horas e 30 minutos (horário de 
abertura e fechamento dos portões respectivamente), enquanto que o 
credenciamento/identificação para os candidatos que realizarão a prova no turno da tarde 
será realizado a partir das 12 horas até as 13 horas e 30 minutos (horário de abertura e 
fechamento dos portões respectivamente). 
 



O candidato que não comparecer no local, data e horário pré-determinado será 
considerado faltoso e, por conseguinte, eliminado do concurso. Não haverá segunda 
chamada, independentemente do motivo alegado. 
 
Todos os candidatos deverão apresentar Atestado Médico original, contendo nome, 
assinatura e registro do CRM do médico, emitido em data, no máximo anterior a 30 
(trinta) dias da data de realização da avaliação, o qual deverá ser entregue no ato de sua 
identificação. O Atestado Médico deve constar claramente que o candidato encontra-se 
com saúde física e mental para executar exercícios físicos (modelo do atestado no Anexo I 
do Edital). 

 
O candidato que não apresentar o Atestado Médico não realizará a prova. 

 
O candidato deverá comparecer ao local designado com trajes adequados para a prática de 
educação física. 
 
Recomendamos que o candidato, para realização dos exercícios, tenha feito sua última 
refeição com uma antecedência mínima de 2 (duas) horas. 
 
Considerando-se que o candidato possa aguardar até 6 (seis) para concluir seus testes e 
avaliações em um determinado dia, recomendamos que o candidato leve seu “Kit de 
Alimentação e Hidratação” (sanduíche, barra de cereais, biscoito, isotônicos) e proteção 
solar. 
 
Não será permitida a presença de acompanhantes nas áreas de credenciamento, 
concentração e realização dos testes. 
 
Os casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias (gravidez, 
estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, etc), que 
impossibilitem a realização dos testes e avaliações, na data marcada, ou diminuam ou 
limitem a capacidade física do candidato, não serão levados em consideração, não sendo 
concedido qualquer tratamento diferenciado ou adiamento dos mesmos. 
 
Sugerimos que os candidatos leiam atentamente o Edital do concurso, principalmente os 
itens 8 e 10.  
 
 

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2009 
 


