
CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL

EDITAL Nº 43, de 16 de junho de 2008

A CÂMARA DOS DEPUTADOS, tendo em vista o Capítulo XV do Edital nº 8/2007, de 04 de maio de 2007, 
destinado ao provimento de cargos do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados, após análise dos 
recursos referente a vista da prova prática de capacidade física para o cargo de Técnico Legislativo – 
Atribuição Agente de Polícia Legislativa, resolve:

1 - CONVOCAR a candidata  Vanessa Moreira Pereira, nº de Inscrição: 029433a, Documento: 919801, 
para a reaplicação da Prova Prática de Capacidade Física, no dia 21/06/2008, às 7h00 (horário local), 
no  CENTRO INTERESCOLAR DE ED.  FÍSICA - CIEF -  SGAS 907/908 MÓDULOS 25/26 -  ÁREA 
ESPECIAL  -  ASA  SUL  -  BRASÍLIA/DF.  Os  demais  recursos,  foram  analisados  e  julgados 
improcedentes.
1.1 A candidata deverá comparecer ao local determinado com 30 (trinta) minutos de antecedência 

em relação ao horário da prova.
1.2 Para maior conforto, a candidata convocada para a Prova Prática de Capacidade Física deverá 

apresentar-se com roupa apropriada para ginástica e calçando tênis. 
1.3 A candidata deverá estar munida de ATESTADO MÉDICO, emitidos com  no máximo 5 (cinco) 

dias  de  antecedência  à  data  da  prova  (inclusive),  que  certifique,  especificamente,  que  a 
candidata está APTA PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO. 

1.4 O  Atestado  Médico,  conforme  modelo  anexado,  deverá  conter  assinatura,  carimbo  e  CRM do 
profissional.

MODELO DE ATESTADO
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DA SAÚDE
ATESTADO
Atesto, sob penas da Lei, que o(a) Sr.(a) ___________________________, R.G. nº ___________, UF _____, nascido(a) em 
____/____/____, encontra-se apto para realizar esforços físicos, podendo participar da Prova Prática de Capacidade Física do 
Concurso Público para provimento de cargos de Agente de Policia Legislativa da CÂMARA DOS DEPUTADOS.
___________________________________________
Local e data
(máximo de 5 dias de antecedência da data da prova)
___________________________________________
Assinatura do Profissional
Carimbo/CRM

1.4.1  A candidata será impedida de participar da prova e será eliminada do concurso, se não 
apresentar o atestado médico.

1.4.2 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação da candidata para o 
início da prova.

1.5 A candidata deve observar as normas e os procedimentos para a realização da prova previstos no 
Edital n.º 8/2007, de 04 de maio de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 07 de maio de 
2007,  no Edital nº 27 de 11 de janeiro de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 14 de 
janeiro de 2008 e neste Edital.

YARA LOPES DEPIERI
Diretora


