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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 

 
EDITAL No 51 – METRÔ-DF, DE 30 DE MAIO DE 2016. 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O 
METRÔ-DF 

RESULTADO PRELIMINAR DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (2a CONVOCAÇÃO) 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - Substituto, 
no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado preliminar da etapa de teste de aptidão física para as candidatas que 
comprovaram situação de gravidez na primeira convocação, nos termos do parágrafo único do art. 40 da Lei Distrital no 4.949/2012, 
para os empregos de Operador de Transporte Metroferroviário (OTM) e Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) do 
concurso público regido pelo Edital Normativo no 1 – METRÔ/DF, de 12 de dezembro de 2013, para provimento de vagas e 
formação de cadastro de reserva para empregos de nível superior e médio do Quadro de Pessoal da Companhia do Metropolitano 
do Distrito Federal (METRÔ-DF), conforme a seguir. 
1 Relação de candidatas que foram consideradas aptas nos 4 (quatro) exercícios realizados, na seguinte ordem: número de inscrição e 
nome completo em ordem alfabética. 77239645, GISLAINE DOS SANTOS GRANGEIRO, 77226604, POLLIANE DE ARAUJO 
QUEIROZ.  
1.1.1 Relação de candidatas que foram consideradas inaptas em 1 (um) ou mais exercícios, na seguinte ordem: nome de inscrição, 
nome completo em ordem alfabética e resultados preliminares nos exercícios teste de flexão abdominal, teste em barra fixa, teste de 
salto vertical e teste de corrida de 12 minutos. 77192818, SAMARA FERNANDES DOS SANTOS, apta, inapta, apta, inapta. 
1.1.2 Relação de candidatas que apresentaram atestado médico em desacordo com o item 4 do edital de convocação para o teste de 
aptidão física e foram consideradas inaptas, na seguinte ordem: número de inscrição e nome completo em ordem alfabética. 
77132801, ROSANGELA PEREIRA DIAS (sub judice).  
1.1.3 Relação de candidatas que não compareceram para a realização do teste de aptidão física, na seguinte ordem: número de 
inscrição e nome completo em ordem alfabética. 77134974, BRUNA PAIVA TEIXEIRA VALENTIM; 77251412, JANAINA DE 
JESUS SOUZA. 
2 DOS RECURSOS 
2.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do teste de aptidão física, disporá de 10 (dez) dias úteis 
para fazê-lo, contados a partir do primeiro dia subsequente ao da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme o 
modelo correspondente de formulário, que será disponibilizado no momento de divulgação do resultado preliminar. 
2.2 Os recursos poderão ser entregues pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do interessado, com reconhecimento de 
firma, no horário das 10 (dez) horas às 16 (dezesseis) horas, ininterrupto, na CAC-IADES, no seguinte endereço: QE 32 – Conjunto 
C – Lote 2 – Guará II – Guará/DF. 
2.3 O mapa de desempenho do teste de aptidão física, individualizado por candidato, poderá ser obtido pessoalmente ou por 
procurador, mediante procuração do interessado, com reconhecimento de firma, na CAC-IADES, durante o período para a 
interposição dos recursos. 
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