PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO

COMUNICADO
A Comissão Executora do Concurso comunica aos candidatos que a
Prova de Capacitação Física será realizada dia 12 de Março de 2016, às 08:00
horas no Estádio Municipal de Quiterianópolis, observada a Recomendação
Administrativa 1/2016, anexa, do Ministério Público, na pessoa do Promotor de
Justiça Titular, Dr. Maxwell de França Barros.
Na conformidade da recomendação acima citada deverão participar 21
candidatos do sexo masculino e 6 do sexo feminino, conforme relação abaixo:
SEXO FEMININO
INSC
63
100
68
78
86
87

NOME DO CANDIDATO
ANA LUCIA OLIVEIRA DO VALE
CLARINDA NETA RODRIGUES LOIOLA
FRANCISCA MARCIANA DE SOUSA LO
GAUBIA KIUVIA HENRIQUE AMORIM
LEANDRA KASSIA VALE MOURA
MARIA ALDENIRA GOMES VIEIRA

SEXO MASCULINO
INSC
12
13
33
24
48
115
18
73
80
102
34
140
65
98
128
47
147
91
53
104
35

NOME DO CANDIDATO
ANTONIO SANILSON VERAS OLIVEIRA
ANTONIO STENIO SOUSA CANUTO
ERIALDO FERREIRA NUNES DO NASCIMENTO
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA BRANDÃO
FRANCISCO FONTENELE RODRIGUES SIQUEIRA
FRANCISCO JOÃO RODRIGUES TEIXEIRA
FRANCISCO KARTEGIANY MARTINS OLIVEIRA
FRANCISCO RAYRONNE PIMENTEL PONTE
GERONIMO CARVALHO SALES
IDELSON BEZERRA FERREIRA DE ABREU
JARDIEL MENDES DA SILVA
JOSE AZEVEDO DA SILVA
JOSE GUILHERME GOMES VIEIRA
JOSE LAILSON MOREIRA VALE
JOSE MAILSON DE FREITAS COELHO
JOSE ROGER LINS DE SOUSA
MATIAS GONÇALVES MOURA DA SILVA
MIGUEL MELO DE OLIVEIRA
RAIMUNDO GONÇALVES ALVESNETO
RENATO FERREIRA OLIVEIRA
WILLIAN GOMES DA SILVA

Os candidatos serão submetidos às seguintes as provas constantes do
Anexo V do Edital.
Quadro 1- SEXO MACULINO
PROVA

DETALHAMENTO DAS PROVAS

O Candidato terá apenas duas tentativas
para executar o teste. O candidato deverá
assumir a posição em decúbito dorsal, joelhos As plantas dos pés devem estar em
pleno contato com o solo e os pés devem
estar afastados a uma distância inferior a 30
centímetros. O candidato deverá cruzar os
braços à frente do tronco, de forma que a
mão direita toque o ombro esquerdo e a mão
Abdominal com
esquerda toque o ombro direito. A cabeça do
pernas flexionadas candidato também deverá estar em contato
com o solo. Um membro da equipe de avaliação deverá segurar os tornozelos do candidato, e assegurando que os pés fiquem em
contato com o solo durante o teste. O candidato deverá elevar o tronco até que os cotovelos toquem as coxas e voltar à posição
inicial. Cada toque dos cotovelos nas coxas
constitui uma flexão. Só serão considerados
válidos os movimentos executados corretamente e completos.

Corrida
de Resistência

O Candidato terá apenas duas tentativas
para percorrer a distância de 1.800 metros.
Essa prova será realizada com partida livre,
podendo o executante, eventualmente, também caminhar durante a prova. A partir do
início da prova, não será permitido sair da
pista, até a conclusão do percurso, o candidato que abandonar o local da prova ou não
conseguir concluir o percurso durante o tempo máximo previsto será considerado
“REPROVADO”. O Candidato, que oferecer
ajuda e/ou receber ajuda como: puxar, empurrar, carregar, segurar, ou prestar e receber qualquer atitude de favorecimento de
outro candidato será, automaticamente, considerado “REPROVADO”.

TABELA DE INDICES
REPETIÇÕES

TEMPO MÁXIMO

15 (quinze)
repetições
completas

1 (um)
Minuto
(máximo)

12 (doze) minutos
(máximo)

Quadro 2- SEXO FEMININO

PROVA

DETALHAMENTO DAS PROVAS

TABELA DE INDICES
REPETIÇÕES TEMPO MÁXIMO

O Candidato terá apenas duas tentativas
para executar o teste. O candidato deverá
assumir a posição em decúbito dorsal, joelhos As plantas dos pés devem estar em
pleno contato com o solo e os pés devem
estar afastados a uma distância inferior a
30 centímetros. O candidato deverá cruzar
os braços à frente do tronco, de forma que
a mão direita toque o ombro esquerdo e a
Abdominal com
mão esquerda toque o ombro direito. A capernas flexionadas beça do candidato também deverá estar
em contato com o solo. Um membro da
equipe de avaliação deverá segurar os tornozelos do candidato, e assegurando que
os pés fiquem em contato com o solo durante o teste. O candidato deverá elevar o
tronco até que os cotovelos toquem as coxas e voltar à posição inicial. Cada toque
dos cotovelos nas coxas constitui uma flexão. Só serão considerados válidos os movimentos executados corretamente e completos.

Corrida
de Resistência

A candidata terá apenas duas tentativas
para percorrer a distância de 1.500 metros.
Essa prova será realizada com partida livre, podendo a executante, eventualmente,
também caminhar durante a prova. A partir
do início da prova, não será permitido sair
da pista, até a conclusão do percurso, a
candidata que abandonar o local da prova ou não conseguir concluir o percurso durante o tempo máximo previsto será considerada “REPROVADA”. A Candidata, que
oferecer ajuda e/ou receber ajuda como:
puxar, empurrar, carregar, segurar, ou
prestar e receber qualquer atitude de favorecimento de outra candidata será automaticamente considerada “REPROVADA”.

10 (quinze)
repetições
completas

1 (um)
Minuto
(máximo)

12 (doze) minutos
(máximo)

Os candidatos deverão observar, ainda, o disposto, nos itens 5.2 a 5.10, a
saber:
5.2.Os candidatos deverão apresentar-se para a prova de aptidão física
munidos da seguinte documentação e vestimenta:
a) documento de identidade original e de atestado médico
especifico de plena condição física, para ser submetido às provas
de capacidade física. O candidato que deixar de apresentar o
atestado médico será impedido de realizar a prova, sendo
conseqüentemente eliminado do concurso.
b) vestir trajes adequados: camiseta, bermuda, calção ou calça de
agasalho e tênis.
5.3. A Prova consistirá da aplicação dos seguintes testes:
a) Abdominal com pernas flexionadas - Feminino e Masculino.
b) Corrida de Resistência - 1.800 (um mil e oitocentos) metros Masculino;
c) Corrida de Resistência - 1.500 (um mil e quinhentos) metros Feminino;
Observação: As avaliações serão aplicadas de forma
seqüencial, observando-se a ordem estabelecida
neste item,
com intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre cada teste.
5.4.O candidato que não obtiver a exigência mínima em qualquer dos
testes de Capacidade física, será automaticamente eliminado do
certame, não podendo mais participar do teste subseqüente.
5.5.O índice mínimo e a descrição dos testes de capacidade física
encontram-se dispostos no Anexo V, deste Edital. Para aprovação
terá o candidato que conseguir o índice mínimo exigido em cada
teste.
5.6.O resultado de cada teste – APROVADO ou REPROVADO - bem
como as observações pertinentes dentro de cada modalidade será
registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do Candidato, e
no término da aplicação dos mesmos, podendo o candidato tomar
ciência do seu resultado individualmente.
5.7.Serão de responsabilidade dos candidatos os acidentes que possam
ocorrer com o mesmo durante a execução dos testes físicos, desde
que não tenha a coordenação do certame, por negligência, dado
causa ao que motivou o referido acidente.
5.8.Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários
(estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações,
fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam
a capacidade física dos candidatos não serão levados em
consideração, não sendo concedido qualquer tratamento
privilegiado.
5.9.A prova de capacidade física será realizada em duas tentativas.
5.10.Os imprevistos ocorridos durante a realização de cada prova da
capacidade física serão decididos pelo presidente da banca examinadora, ouvindo o representante da comissão executiva do concurso.
08 de Março de 2016
Comissão Executora do Concurso

ANEXO ÚNICO

