
 

COMUNICADO 

 

A Fundação Getulio Vargas e a Prefeitura Municipal do Salvador comunicam aos candidatos 

inscritos para os cargos de Agente de Salvamento Aquático e de Guarda Civil Municipal do 

Concurso Público para a Prefeitura Municipal do Salvador que, em virtude da Recomendação 

nº 0003/19 do Ministério Público do Estado da Bahia, haverá reaplicação do TESTE DE APTIDÃO 

FÍSICA (TAF) apenas para os candidatos considerados INAPTOS na prova de corrida.  

Os candidatos nessa situação serão submetidos a nova avaliação do TAF, com realização de 

todos os exercícios, conforme disposto no edital de convocação para o TESTE DE APTIDÃO 

FÍSICA, divulgado em 29 de maio de 2019, para os cargos correspondentes, conforme datas e 

demais informações disponíveis no edital de convocação a ser divulgado no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pms2019, disponibilizados no site da Secretaria Municipal 

de Gestão, www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/concursos, e no Diário Oficial do Município 

(DOM), www.dom.salvador.ba.gov.br.  

A Fundação Getulio Vargas e a Prefeitura Municipal do Salvador informam as datas previstas 

para as próximas etapas do certame apenas para os candidatos que serão submetidos a nova 

avaliação do TAF, exclusivamente para os cargos de Agente de Salvamento Aquático e de 

Guarda Civil Municipal do Concurso Público para a Prefeitura Municipal do Salvador – Edital nº 

001/2019: 

Etapa Data PREVISTA 

Publicação da Convocação para o TAF A partir de 24/10/2019 

Reaplicação do TAF 

03/11/2019 - corrida e 

demais exercícios do cargo 

14/11/2019 - natação* 

* O candidato deverá verificar local, data e horário de sua avaliação no edital de convocação para a 

reaplicação do TAF. 

O Teste de Aptidão Física seguirá estritamente as normas disciplinadas no Edital nº 001/2019, 

de 29 de março de 2019, e no Edital Complementar, de 29 de maio de 2019. 

As datas prováveis das demais etapas, para todos os candidatos aptos no TAF, se dará de acordo 

com o disposto abaixo: 

A)  Agente de Salvamento Aquático, Guarda Civil Municipal e Agente de Trânsito e 

Transporte. 

Etapa Data PREVISTA 

Publicação da Convocação para a Avaliação 

Psicológica 
A partir de 09/12/2019 

Realização da Avaliação Psicológica 15/12/2019 

Convocação para Entrevista para os candidatos 

negros 
31/01/2020 

Realização da Entrevista para os candidatos negros De 12/02/2020 a 16/02/2020 

http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pms2019
http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/concursos
http://www.dom.salvador.ba.gov.br/


 

B) Fiscal de Serviços Municipais e Agente de Fiscalização Municipal. 

Etapa Data PREVISTA 

Convocação para Entrevista para os candidatos 

negros 
02/12/2019 

Realização da Entrevista para os candidatos negros 12/12/2019  

 

Salvador/BA, 18 de outubro de 2019.  

Fundação Getulio Vargas 


