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CONCURSOS PÚBLICOS PARA INGRESSO NAS CARREIRAS DE ESCRIVÃO E INSPETOR DE POLÍCIA 

 
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA AS PROVAS DE CAPACITAÇÃO FÍSICA  

 
O Presidente da Comissão de Concurso, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que: 
 

1) O candidato ao cargo de Inspetor de Polícia, Guilherme de Azevedo Frank teve seu recurso administrativo provido conforme 
Edital nº 041/2013-DOE de 28/11/2013 e fica convocado para realizar os Testes de Preensão Manual com Dinamômetro (em 
kgf), e de Corrida (Capacidade Cardiorespiratória), aplicados conforme disposto no Anexo 4 do Edital n° 004/2013 e Edital 
030/2013, publicados nos DOEs de 10/06/2013 e 17/10/2013 respectivamente; 
 

2)  As candidatas ao cargo de Escrivão de Polícia, amparadas por medidas judiciais provisórias, Carina Ribeiro Steinmetz 
(Processo nº 70057515231) e Claudia Ariane Espich da Silva (Processo nº 001/11303190207), ficam convocadas para a Prova 
de Capacitação Física que será composta de 4 (quatro) testes aplicados na seguinte ordem: Teste de Flexibilidade (em 
centímetros), Teste de Abdominal (resistência muscular localizada), Teste de Preensão Manual com Dinamômetro (em kgf), e 
Teste de Corrida (Capacidade Cardiorespiratória) e aplicados conforme disposto no Anexo 4 do Edital n° 004/2013 e Edital 
030/2013, publicados nos DOEs de 10/06/2013 e 17/10/2013 respectivamente; 

3) O candidato ao cargo de Inspetor de Polícia, amparado por medida judicial provisória, Jader Ricardo Dias Gonçalves (Processo 
nº 027/31300074820), fica convocado para a Prova de Capacitação Física que será composta de 4 (quatro) testes aplicados na 
seguinte ordem: Teste de Flexibilidade (em centímetros), Teste de Abdominal (resistência muscular localizada), Teste de 
Preensão Manual com Dinamômetro (em kgf), e Teste de Corrida (Capacidade Cardiorespiratória) e aplicados conforme 
disposto no Anexo 4 do Edital n° 004/2013 e Edital 030/2013, publicados nos DOEs de 10/06/2013 e 17/10/2013 
respectivamente;         

4) Os candidatos citados nos itens 1, 2 e 3 deste Edital deverão comparecer no dia 08/03/2014, às 8 horas, nesta ACADEPOL, 
situada na Rua Comendador Tavares, nº 360, Bairro Navegantes em Porto Alegre/RS, munidos de Carteira de Identidade e 
Atestado Médico (modelo em anexo). 

4.1 Os candidatos deverão preencher o modelo do atestado com o nome completo e RG e, após, imprimi-lo para entrega. O 
atestado deverá ser assinado por médico credenciado pelo CRM. 

 
5) Os referidos testes serão realizados no CETE (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), porém a apresentação dos 

candidatos convocados deverá ser feita nesta ACADEPOL, conforme item 4 deste Edital. O deslocamento para o local da 
prova será realizado em transporte fornecido pela ACADEPOL.  

 
6)  O candidato citado no item 3 deste Edital, se for considerado APTO na Prova de Capacitação Física, deverá apresentar, no 

período de 10 à 21/03/2014, no horário das 14h às 17h, impreterivelmente, os documentos constantes no item 7 do Edital 
004/2013 – publicado no DOE de 10/06/2013.Os referidos documentos deverão ser apresentados na DRS/ACADEPOL, 
situada na Rua Comendador Tavares, nº 360, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS – CEP 90230-020, ou remetidos via 
SEDEX, com data de postagem coincidente com os períodos aprazado neste item.   

 
6.1) O candidato deverá preencher o questionário (disponível no endereço eletrônico  www.pc.rs.gov.br),   imprimi-lo para entrega, 

juntamente com a documentação referida no item 7 do Edital 004/2013-DOE 10/06/2013. 
 
Publique-se. 
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2014. 
                                                                                              Francisco José Salatino Tubelo, 

             Delegado de Polícia, 
   Presidente da Comissão de Concurso. 
 
       Luís Henrique M. Gasparetto, 
               Delegado de Polícia, 
        Diretor da DRS/ACADEPOL. 

 
 

ANEXO DO EDITAL Nº 005/2014 
 

ATESTADO MÉDICO 
 
 
 

                         Atesto que (nome do candidato), RG nº ................................, está APTO(A) fisicamente 

para ser submetido(a) aos testes elencados no Edital nº 004/2013 (teste de flexibilidade, teste de  abdominal, teste de 

preensão manual com dinamômetro e teste de corrida), referentes à  Prova de Capacitação Física do Concurso Público para 

Ingresso na Carreira de ......................................... de Polícia. 

                        Os candidatos com deficiência devem observar o disposto nos subitens 3.7.2 e 3.7.7 do 

Edital nº 004/2013-DOE 10/06/2013 

               ............................................., em....... de ..............................de 2014. 

 

 Dr.......................................... 
 Nome 
  
                                                     CRM......................... Nº 
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