CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - HOSPITAL REGIONAL DE
DIVINOLÂNDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROVA OBJETIVA
O CONDERG através de sua Superintendente Cristiane de Paiva Trevisan, no uso de suas atribuições e prerrogativas
legais, através da OMNI Concursos Públicos, , a CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados para a função de Técnico de
Enfermagem - SAMU, para realizarem o Teste de Aptidão Física do Processo Seletivo nº 01/2022, conforme segue:
I - A Prova de Aptidão Física será aplicada no dia 03 de abril de 2022.
a) - O local de acesso à Prova de Aptidão Física será fechado às 08h00 e a prova iniciara as 08h00 no período da manhã.
b)- Os nomes dos candidatos, a função, o local de realização da prova, constam no Anexo Único.
c)O atestado deverá conter a identificação clara do médico e do número do seu registro no Conselho Regional de Medicina e
deverá ter data de no máximo 15 (quinze) dias de antecedência à data designada para a realização do Teste de Aptidão Física.
d)O candidato que por qualquer motivo deixar de apresentar o referido atestado ou apresentá-lo fora do padrão estabelecido
nos itens anteriores será impedido de realizar o Teste de Aptidão Física e, consequentemente, eliminado do Processo Seletivo.
e)O candidato deve apresentar-se para o Teste de Aptidão Física utilizando vestuário apropriado para prática desportiva, ou
seja, basicamente: calção, calça de agasalho esportivo ou similar; camiseta; calçado do tipo tênis; e, opcionalmente: meia
esportiva, caneleira, joelheira, munhequeira, boné, faixa ou presilha para cabelo e outros acessórios que não interfiram no
caráter isonômico de realização do teste, a juízo do Coordenador.
II - Os candidatos deverão comparecer aos locais das provas com antecedência, e DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL COM
FOTO.
Os candidatos poderão permanecer com garrafas transparentes (não pode conter rótulo) de água nos locais das
provas para uso individual.
III- O endereço do local onde serão realizados os Testes de Aptidão Física no Município de Divinolândia- SP É:
a) Estádio Municipal Armando Grespan
Endereço: Rua Joaquim L. Pirez , S/N, Divinolândia–SP (Final da Rua)

Divinolândia, 31 de março de 2022.
SUPERINTENDENTE DO CONDERG
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