
 
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA 
CONCURSO PÚBLICO – SEGEP-MA 

AGENTE PENITENCIÁRIO 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA, na 
qualidade de Presidente da Comissão Central de Concurso Público, criada por meio 
do Decreto Estadual n.º 28.608, de 28 de setembro de 2012, torna pública a 
convocação para o Teste de Aptidão Física  dos candidatos do concurso público 
para ingresso no cargo de Agente Penitenciário, regido pelo Edital n.º 01, de 21 de 
fevereiro de 2013. 

Testes a serem realizados: 

Masculino: salto em altura/ salto em distância/ flexões abdominais/ corrida aeróbica; e 
Feminino: salto em altura/ salto em distância/ flexões abdominais/ corrida aeróbica. 
 
A Prova de Aptidão Física será realizada no endereço Complexo Esportivo 
Castelinho , S/N - Outeiro da Cruz São Luis/MA, com apresentação nos horários supra 
evidenciados para cada candidato. 
 

Cargo Inscrição Nome Data 
Horário da 

apresentação 

Agente Penitenciário 291001782 Jair Pereira Da Silva 24/03/2014 15h30 

Agente Penitenciário 291002135 Calyadja Ribeiro De Almeida 24/03/2014 15h30 

 
 
Das Disposições Gerais 
 
Para a realização deste Teste, o candidato deverá comparecer no dia, local e horário 
designados, portando o original do Documento de Identificação utilizado para 
realização de sua inscrição e seu Cartão de Confirmação de Inscrição com trajes 
adequados, a saber: calção de ginástica (ou malha, para o sexo feminino), tênis e 
camiseta. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu 
local de realização do TAF e o comparecimento no horário determinado. 
 
Para submeter-se ao Teste de Aptidão Física, o candidato deverá, obrigatoriamente, 
apresentar atestado médico de acordo com o especificado no item 9.1.5 do Edital, e 
conforme o modelo no Anexo I, constando suas plenas condições de saúde, 
capacitando-o a participar da prova. 
 
O Teste de Aptidão Física será realizado de acordo com as faixas etárias 
correspondentes. Será considerada a idade que o candidato completar até o dia 
31/12/2013. 

Demais informações sobre o Teste de Aptidão Física constam do Edital de Abertura do 
Concurso. 

Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer. 
 

São Luís (MA), 11 de março de 2014. 

FÁBIO GONDIM 
Secretário de Estado da Gestão e Previdência 
Presidente da Comissão Central de Concurso 


