
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
  
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS - SEMARH E O INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, no uso das 
suas atribuições legais e considerando o Edital nº 01/2019 e suas retificações, resolvem tornar público: 
 
1. A convocação para a realização da Avaliação Psicológica e Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de 
Guarda Municipal, nos termos estabelecidos dos itens 8.3 e 8.4 do Edital n° 01/2019, conforme a seguir: 
 

Data Período Etapa Horários 

22/10/2021 Manhã Avaliação Psicológica 
Horário de Abertura dos Portões: 08:30 
Horário de Fechamento dos Portões: 09:00 

 

24/10/2021 Manhã Teste de Aptidão Física (TAF) 
Horário de Abertura dos Portões: 07:30 
Horário de Fechamento dos Portões: 08:00 

 
2. O cartão de convocação para a realização da Avaliação Psicológica e do Teste de Aptidão Física (TAF), 
contendo a data, o local e o horário, será disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba 
“Local de Prova”, a partir de 18/10/2021. 
 
3. Para a realização da Avaliação Psicológica, o candidato deverá comparecer no dia, hora e local previamente 
designados, com: 
a) documento original de identificação oficial com foto; 
b) 2 (duas) canetas esferográficas azuis;  
c) 2 (dois) lápis pretos nº 2. 
 
4. Para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), o candidato deverá comparecer no dia, hora e local 
previamente designados, com: 
a) trajes adequados: calção de ginástica (ou malha, para o sexo feminino), tênis e camiseta sem desenhos ou 
inscrições; 
b) documento original de identificação oficial com foto; 
c) atestado médico específico (original), conforme modelo do Anexo II do Edital 01/2019, indicando que “o 
candidato se encontra em plenas condições de saúde, capacitando-o a participar do TAF. 
 
5. Para a realização da Avaliação Psicológica e Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Guarda Municipal, 
o candidato deve tomar conhecimento dos termos estabelecidos nos itens 8.3 (Do Teste de Aptidão Física – TAF, 
8.4 (Da Avaliação Psicológica) do Edital n° 01/2019 e 11 (Das Orientações de Proteção e Prevenção ao 
Coronavírus) da convocação da prova objetiva do dia 30/08/2021. 
 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 
 
 

São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de outubro de 2021. 

http://www.ibfc.org.br/

