Edital 001/2016 – Convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) – Regional Metropolitana
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES - torna pública a convocação para
o Teste de Aptidão Física (TAF), em virtude de erro material, dos candidatos deferidos na etapa de
Análise Comprobatória de Documentação do Processo Seletivo - Edital 001/2016 para o cargo de Agente
Socioeducativo – Regional Metropolitana.
Local: Estádio Kleber Andrade – R. Rio Branco, 638, Cariacica/ES (BR 262 - Km 4,5 Cariacica)
O candidato deverá comparecer ao local acima indicado, com antecedência de 30 minutos, na data e
horário estabelecidos, munido de documento de identificação oficial com foto, exame (eletrocardiograma
com laudo cardiológico) e atestado médico, conforme item 9 do Edital 001/2016. A ausência da
apresentação de tais documentos, o não comparecimento ou a presença fora da data e horário
determinados acarretará em eliminação sumária do candidato, sem possibilidade de recurso.
O candidato deverá vestir trajes adequados: tênis, camiseta, bermuda, calção ou calça de modelo e
tecido apropriados para a prática de exercícios físicos. O candidato que fizer uso de trajes inadequados
assumirá a responsabilidade por qualquer prejuízo advindo.
OBS: O candidato já deverá chegar ao local vestido com os trajes para o teste físico, não sendo
permitida a troca de roupa nas dependências do estádio. A comissão do processo seletivo não se
responsabilizará pela guarda de objetos pessoais do candidato durante a realização das provas, como
bolsa, carteira e celular.
O TAF será realizado de acordo com os critérios estabelecidos no item 8.1.2 do Edital 001/2016.
CARGO: AGENTE SOCIOEDUCATIVO – REGIÃO METROPOLITANA
05 de Setembro - Segunda-feira
Nº de
Inscrição
413558

Nome do Candidato
Isolda de Freitas Della Fonte

Horário
15h

Vitória (ES), 31 de agosto de 2016
Mayara Felix de Oliveira
Presidente da Comissão do Processo Seletivo – Edital 001/2016

