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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA DE SERTÂNIA 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 02/2019, PUBLICADO EM 06 DE MAIO DE 2019 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS, TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E TESTE PRÁTICO 

 

Poderão participar do teste de aptidão física, da prova de títulos e do teste prático os 

candidatos que atendem ao disposto no edital nº 02/2019, do presente concurso público, e suas 

alterações.  

As listas de convocação para estas categorias de segunda fase estão disponíveis no link: 

https://site.admtec.org.br/prefeitura-de-sertania-pe/downloads 

 

DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: 

O teste de aptidão física será realizado na ESCOLA MUNICIPAL 

ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE (Rua G, S/N, Vila da Cohab, Sertânia) 

na data informada no CAPÍTULO 3. DO CRONOGRAMA PREVISTO do edital 

do presente concurso público. 

  Para acessar o prédio de realização do teste de aptidão física é obrigatória a apresentação de 

documento oficial com foto, conforme especificações do edital do presente concurso.  

O (a) candidato (a) deverá comparecer em data, local e horário especificados, com roupa 

apropriada para a prática de atividade física, munido (a) de atestado médico específico para esse 

fim, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 30 dias anteriores à realização do 

teste.  

O acesso ao prédio portando alimentos deve ser feito atendendo ao disposto no ANEXO V do 

edital do concurso.  

É proibido o acesso ao prédio portando aparelho celular.  

É proibido o acesso ao prédio após o fechamento dos portões.  

Todos os candidatos deverão obedecer aos horários informados abaixo (horário local): 

 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

ATIVIDADE HORÁRIO 

Acesso ao prédio De 07h00 às 08h00 

Início dos testes 08h00 

Saída do prédio A partir das 09h00 

Término dos testes 12h30 

https://site.admtec.org.br/prefeitura-de-sertania-pe/downloads
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DA PROVA DE TÍTULOS: 

O candidato apto a participar da prova de títulos deverá atender ao disposto no Edital Nº 

02/2019 do presente concurso público, e alterações. Deve, ainda, observar atentamente as 

disposições dos capítulos 13 e 14 do referido edital.  

O recebimento de títulos será realizado na data informada no CAPÍTULO 3. DO CRONOGRAMA 

PREVISTO no edital do presente concurso público.  

No momento da apresentação de títulos, todos os candidatos devem obedecer ao disposto 

no item 14.A. DA PROVA DE TÍTULOS.  

Os endereços das centrais de atendimento para entrega de títulos estão dispostos abaixo: 

 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

SEDE DO ADM&TEC - RUA PROFESSORA ÂNGELA PINTO, Nº 88, SALA 05 – TORRE – 

RECIFE/PE – CEP: 50.710-010 - FONE: (81) 3445.4469 

PREFEITURA DE SERTÂNIA - Das 08h00 às 13h00                                 
   PRAÇA JOÃO PEREIRA VALE, Nº 20, CENTRO – SERTÂNIA-PE. CEP: 56600-000 

 

 

 

Todos os documentos devem ser entregues, obrigatoriamente, em 

envelope lacrado pelo candidato.  

O representante do Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC, 

responsável pelo recebimento do protocolo da documentação de títulos, não 

está autorizado a emitir qualquer parecer avaliativo sobre os títulos recebidos 

por ele. 

 

 

DO TESTE PRÁTICO: 

O teste prático será realizado no PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

PROFESSOR RENATO MORAES (PE-280, 961, Sertânia - PE) na data 

informada no CAPÍTULO 3. DO CRONOGRAMA PREVISTO do edital do 

presente concurso público. 

  Para acessar o prédio de realização do teste prático é obrigatória a apresentação de 

documento oficial com foto, conforme especificações do edital do presente concurso.  

O (a) candidato (a) deverá comparecer em data, local e horário especificados.  
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O acesso ao prédio portando alimentos deve ser feito atendendo ao disposto no ANEXO V do 

edital do concurso.  

É proibido o acesso ao prédio portando aparelho celular.  

É proibido o acesso ao prédio após o fechamento dos portões.  

Todos os candidatos deverão obedecer aos horários informados abaixo (horário local): 

 

TESTE PRÁTICO 

ATIVIDADE HORÁRIO 

Acesso ao prédio 13h00 

Fechamento dos portões 14h00 

Início do teste 14h15 

Término dos testes Até 16h15 

 


