EDITAL 010/2015
SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, destinado ao provimento do cargo de Guarda Municipal, edital 010/2015,
no uso de suas atribuições, em cumprimento de decisões proferidas em processos judiciais,
torna pública, para conhecimento dos interessados, a SEGUNDA CONVOCAÇÃO para o
Exame de Aptidão Física da segunda etapa do concurso público, nos seguintes termos:
1. De acordo com o subitem 8.2.1 do Edital 010/2015, ficam convocados os candidatos
aprovados na primeira etapa do concurso público e classificados de acordo com o
referido Edital, cuja relação consta em anexo, para o Exame de Aptidão Física de caráter
eliminatório.
2. O Exame de Aptidão Física será realizado na data e local a seguir indicados, de acordo
com o seguinte cronograma:

Data:

21 de fevereiro 2016 (DOMINGO)

Local:

COLÉGIO CATARINENSE
Rua Esteves Junior, nº 711
FLORIANÓPOLIS-SC
CEP 88015-130

CRONOGRAMA
Abertura do portão do local de avaliação – entrada dos candidatos
Fechamento do portão do local de avaliação – proibido o ingresso
sob qualquer alegação a partir deste horário
Início das provas

13h
13h30min
13h45min

3. O exame de aptidão física, de caráter unicamente eliminatório, visa avaliar a capacidade
do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades
físicas a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para
desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
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4. Para participar do EXAME DE APTIDÃO FÍSICA os candidatos convocados deverão se
apresentar na data, horário e local indicados e:
a) Apresentar documento de identificação original, no prazo de validade, não se
aceitando cópias mesmo que autenticadas ou protocolos;
b) Entregar Atestado Médico de que o candidato está apto para realizar os testes do
exame de aptidão física, expedido há no máximo 15 (quinze) dias da data de
aplicação do exame (data posterior ao dia 5 de fevereiro de 2016). Não serão aceitos
laudos de exames ou cópias, mesmo que autenticadas. O atestado não será
devolvido;
c) Trajar-se adequadamente para a prática de atividades físicas, preferencialmente
calção, shorts, calça apropriada, camisa ou agasalho e tênis. Não serão admitidos
candidatos sem camisa ou descalços.
5. O Exame de Aptidão Física será constituído das seguintes provas, para ambos os sexos:
barra fixa, impulsão horizontal, flexão abdominal e resistência aeróbica.
6. Recomenda-se aos candidatos a leitura atenta do edital do concurso, especialmente o
item 8.2, para se inteirar da descrição e dos procedimentos dos testes do Exame de
Aptidão Física a que serão submetidos, assim como dos desempenhos mínimos que
serão exigidos, além de outras informações e orientações importantes para um bom
desempenho no exame.
7. As provas de Impulsão Horizontal e Flexão Abdominal, serão realizadas em local coberto.
8. De acordo com as condições do tempo, a prova de Resistência Aeróbica (corrida de 12
minutos) poderá ser realizada tanto em pista ao ar livre como em percurso, devidamente
demarcado, em local coberto.
9. Da mesma forma, dependendo das condições do tempo, a prova de Barra Fixa

(Masculino e Feminino) poderá ser realizada tanto ao ar livre quanto em local fechado.

Florianópolis, 11 de fevereiro 2015.
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ANEXO
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
INSCRIÇÃO

65
1672
597
1452

CANDIDATO

THIAGO NASCIMENTO OLIVEIRA
ANDRÉ DEMÉTRIO
IVANILDO DOS SANTOS BATISTA
DIEGO TASCA FLORIANI
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CLASSIFICAÇÃO

118
128
130
140

