
      ATENÇÃO AOS CANDIDATOS DO CP-CEM/2020

OREL: CFMG

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA REALIZAREM A VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
(VD), PROVA DE TÍTULIOS (PT) E O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE INGRESSO (TAFi) .

N° DE INSCRIÇÃO NOME

221576-9 LETICIA RIBEIRO FIGUEIREDO

222143-0 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FARIA
224484-2 FÁBIO BRETAS FERREIRA
225003-8 HUMBERTO MACHADO MATOS

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROVA DE TÍTULOS: 
DIA:  06 de maio de 2021 (quinta-feira)
HORÁRIO: 9h
LOCAL: Capitania Fluvial de Minas Gerais (CFMG) - Av. Celso Porfírio Machado, n° 1.100, 
Bairro Belvedere, Belo Horizonte-MG CEP: 30.410-330 

Na Verificação de Documentação, solicito que os candidatos cumpram o item 11, do Edital,
apresentando as cópias dos documentos encadernadas, com as páginas numeradas (Ex.: 01/20, 02/20,
03/20...) e rubricadas pelo candidato, além de uma relação de todos os documentos apresentados, sendo
de inteira  responsabilidade do candidato a  entrega correta  ou não.  Os documentos  originais  têm a
finalidade de comprovar a validade da cópia simples apresentada. Caso os documentos apresentados
não sejam cópias autenticadas ou acompanhados dos respectivos documentos originais para o devido
cotejo, estes não serão recebidos. 

CORRIDA:
DIA: 10 de maio de 2021 (segunda-feira)
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL: Praça Ney Werneck, Bairro Belvedere, Belo Horizonte-MG.
 (Nesta praça não há banheiro para se trocar de roupa, recomendo que todos venham prontos para 
correr)

NATAÇÃO: 
DIA:  12 de maio de 2021 (quinta-feira)
HORÁRIO: 09h
LOCAL:  Círculo Militar de BH,  Rua Raja Gabáglia, 350 – Bairro Gutierrez , Belo Horizonte-MG.

De acordo com o subitem 11.9 do Edital, o candidato somente realizará o TAF-i mediante
apresentação  de  Atestado  Médico,  nos  moldes  do  modelo  constante  no  anexo  IX,  preenchido  de
maneira legível e devidamente assinado por um médico, com identificação do CRM, emitido há, no
máximo, 30 (trinta) dias antes da aplicação do teste. O atestado deverá comprovar que o candidato
encontra-se  APTO para  realizar  o  TAF-i,  discriminando  as  modalidades  a  serem realizadas,  e  tal
documento deverá ser submetido ao médico pertencente à Comissão de Avaliação, para avaliação da
conformidade. Os candidatos deverão portar os seguintes materiais: - Atestado Médico, comprovante
de inscrição,  documento oficial de identificação com fotografia e na validade,  um par de tênis,  um
calção e uma camiseta para ginástica, e uma sunga de banho para natação.

 Qualquer dúvida fazer contato com o SubOficial MARCIANO (21) 98696-5548


