
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA 

- EDITAL Nº 116, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - 

1 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSOS 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2019 
 

O Prefeito Municipal de Várzea Paulista/SP, Sr. Rodolfo Wilson Rodrigues Braga, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação vigente, DIVULGA o resultado da análise dos recursos interpostos contra a 
divulgação da nota da prova objetiva aplicada em 08/08/2021 do Concurso Público para provimento de Guarda 
Municipal de 3ª Classe – Feminino e de Guarda Municipal de 3ª Classe – Masculino, sob organização e aplicação 
da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, 
coordenado pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora deste Certame, nomeada através da Portaria nº 24.751, 
de 11 de novembro de 2019. 
 

1. Resultado da Análise dos Recursos interpostos contra a nota da prova objetiva: 
 

Recurso Nome do Candidato Inscrição Opção Resultado 

113200 ANDERSON PEREIRA 75953242 
Guarda Municipal - 3ª Classe - 
Masculino Indeferido 

113142 LUCAS OLIVEIRA PEREIRA 76270890 
Guarda Municipal - 3ª Classe - 
Masculino Indeferido 

113193 NATHALIA APARECIDA HENRIQUE 77281209 
Guarda Municipal - 3ª Classe - 
Feminino Indeferido 

113201 RODRIGO MOREIRA VIEIRA 75769638 
Guarda Municipal - 3ª Classe - 
Masculino Indeferido 

 
2. Os candidatos (as) habilitados na prova objetiva no concurso público para a realização da PROVA DE APTIDÃO 

FÍSICA, deverão atentar-se para os critérios estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrição – 10 – DA 

REALIZAÇÃO DO EXAME ANTROPOMÉTRICO E DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA e seus subitens.  

3. O edital de convocação para a realização do exame antropométrico e da prova de aptidão física (contendo 

data, horário/turma, sala e local) será publicado oportunamente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 

disponibilizado, como subsídio, na Imprensa Oficial do Município e no site da Fundação VUNESP 

(www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, no link “Editais e Documentos”, sendo de responsabilidade 

exclusiva do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

4. Para a realização do exame antropométrico e da prova de aptidão física, o candidato deverá, ainda, observar, 

total e atentamente, no que couber, bem como cumprir o disposto no Capítulo 7 do Edital de Abertura de 

Inscrição, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  

5. Na data prevista para realização do exame antropométrico e da prova de aptidão física, a ser divulgada 

oportunamente o candidato deverá: 

a) apresentar original de um dos documentos de identificação conforme consta da alínea “b”, do item 7.6. do 

Edital de Abertura de Inscrição. O candidato que não apresentar um dos documentos de identificação, conforme 

disposto na alínea “b” do item 7.6. do Edital de Abertura de Inscrição, não realizará o exame antropométrico e a 

prova de aptidão física, sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público; 
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b) assinar o “Termo de Responsabilidade do Candidato”, fornecido no local dessa prova.  Esse “termo” não 

substitui a entrega do atestado médico conforme determina a alínea “c”, do Edital de Abertura de Inscrição; 

c) entregar atestado médico específico, em original, proveniente de órgão de saúde ou de clínica de saúde ou de 

médico, emitido em período não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data da aplicação deste exame 

antropométrico e da prova de aptidão física, no qual deverá constar, expressamente, que o candidato está “apto” 

para realizar a prova de aptidão física para o cargo de Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Várzea 

Paulista, contendo local, data, nome e número do CRM do profissional médico que elaborou o atestado, os quais 

poderão ser apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou dados manuscritos legíveis do médico 

que emitiu o atestado, acompanhado da sua assinatura (vide modelo); 

6. O atestado médico – de caráter eminentemente eliminatório – comprova as condições de saúde do candidato 

para a realização do exame antropométrico e da prova de aptidão física. 

7. O atestado médico NÃO poderá conter expressão que restrinja a sua validade no que se refere ao 

estado/condição de saúde do candidato para a execução do(s) teste(s) de aptidão física proposto(s) no presente 

Edital. Portanto, o texto do atestado médico deve ser claro quanto à autorização do médico, ao candidato, para 

realizar a prova de aptidão física. 

MODELO DO ATESTADO MÉDICO 

(para entrega no dia da realização da prova de aptidão física emitido a 30 (trinta) dias anteriores à data da 

aplicação deste exame antropométrico e da prova de aptidão física) 

 

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE OU DO RECEITUÁRIO DO MÉDICO 

 

Atesto, sob as penas da Lei, que o(a) Senhor(a) 

_______________________________________________________, portador(a) do RG _________________ , UF 

_______ ,  nascido(a) em _____ / _____ / ______ , encontra-se APTO(A) para realizar testes de esforços físicos 

exigidos para a prova de aptidão física, a fim de concorrer ao cargo de Guarda Municipal da Prefeitura Municipal 

de Várzea Paulista (sexo ___________________), relativo ao Edital de Concurso Público nº ___/2020, da 

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista. 

_____________________________ (local e data) 

(obs. a data deste atestado não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos de antecedência da data da prova de 

aptidão física) 

_____________________________________________ 

(nome e número do CRM do profissional médico que elaborou este atestado, os quais poderão ser 

apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou dados manuscritos legíveis do médico que 

emitiu este atestado, acompanhado da sua assinatura) 
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E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

Várzea Paulista, em 17 de setembro de 2021. 
 
 
 

 
Rodolfo Wilson Rodrigues Braga 

Prefeito de Várzea Paulista 
 


