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RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLEMENTAR - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, referente ao concurso público para a 
Prefeitura Municipal do Salvador, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações 
estão a seguir elencadas: 
 
1. No item 2, DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, subitens 2.5.1, 2.5.1.1, ONDE SE LÊ: 
 

2.5.1 A candidata que estiver gestante poderá realizar o TAF, nas mesmas condições dos demais 
candidatos, mediante a apresentação de atestado médico assinado por 
ginecologista/obstetra, referente ao seu estado de saúde, indicando a sua aptidão para a 
realização do teste e, além disso, a candidata deverá assinar Termo de Responsabilidade. 

2.5.1.1 A candidata gestante além do atestado médico disposto no subitem anterior, 
também deverá apresentar o laudo médico exigido no subitem 2.1.2, observadas 
as demais disposições pertinentes deste Edital complementar. A candidata 
gestante que deixar de apresentar quaisquer um dos documentos exigidos não 
poderá realizar a etapa e será eliminada do concurso. 

 
LEIA-SE: 
 

2.5.1 A candidata que estiver gestante ou puérpera poderá realizar o TAF, nas mesmas condições 
dos demais candidatos, mediante a apresentação de atestado médico assinado por 
ginecologista/obstetra, referente ao seu estado de saúde, indicando a sua aptidão para a 
realização do teste e, além disso, a candidata deverá assinar Termo de Responsabilidade. 

2.5.1.1 A candidata gestante ou puérpera além do atestado médico disposto no subitem 
anterior, também deverá apresentar o laudo médico exigido no subitem 2.1.2, 
observadas as demais disposições pertinentes deste Edital complementar. A 
candidata gestante que deixar de apresentar quaisquer um dos documentos 
exigidos não poderá realizar a etapa e será eliminada do concurso. 

 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados 

 
Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 22 de julho de 2019. 

 
THIAGO MARTINS DANTAS 

Secretário 


