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   EDITAL DE CONVOCAÇÃO, Nº 137/2019 

 
O Município de São Pedro da Aldeia, por meio do Prefeito, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no item 12.5 do Edital de Concurso Público 01/2014. RESOLVE: 

CONSIDERANDO que o Concurso Público para o cargo de Guarda Ambiental prevê o Curso 
de Formação, tendo este caráter eliminatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de convocação para o Curso de Formação; 

RESOLVE: 

Divulgar, a relação dos candidatos aprovados na prova Objetiva e de Aptidão Física para o 
cargo 208 – Guarda Ambiental, que deverão submeter-se ao Curso Formação, no qual deverão 
ter aproveitamento mínimo de 50% da avaliação objetiva, no final do curso, bem como frequência 
mínima de 90% durante o curso. 

Os candidatos abaixo mencionados deverão comparecer à sede da Guarda Municipal Endereço: 
Rua Francisco Coelho Pereira n° 255 Centro, no prazo máximo de até 7 (sete) dias, a partir de 
19/11/2019, no horário compreendido entre 09h às 17h, para entrega da documentação preliminar 
visando a inscrição no curso de formação (etapa obrigatória) que caracteriza a 3ª fase do con-
curso. 
 
A data e local do curso de formação serão divulgados posteriormente através de comunicado 
específico no site oficial do Município.  
 
1.CONVOCAÇÃO: 

1.1. Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer ao local indicado portando 
documento de identidade, CPF, Certidão Criminal e Cível atualizados e atestado médico de sa-
úde, caso contrário não poderão participar o referido curso. 

 Categoria Funcional 208 – Guarda Ambiental 
Nº de Or-

dem 
Inscrição Nome  

11 100822 RODOLFO ARAUJO DOS SANTOS 

12 128392 MARCELO SILVEIRA SAMPAIO 

13 162898 THAIAN DE SOUZA CARVALHO 

 
Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias 
alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, estados 
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, ou outras situações que impossibilitem a realização 
do referido curso. 

São Pedro da Aldeia (RJ), 19 de novembro de 2019. 

 
Antonio Carlos Teixeira Barreto 

Secretário Municipal de Administração 


