CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015
CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOMBINHAS, destinado ao provimento de vagas no quadro de pessoal submetido ao Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, Edital nº 001/2015, no uso de suas
atribuições, torna pública a CONVOCAÇÃO para o Teste de Aptidão Física, nos seguintes
termos:
1. De acordo com o subitem 8.1 do Edital 001/2015, ficam convocados os candidatos
aprovados na prova escrita e classificados de acordo com o referido Edital, cuja relação
consta em anexo, para o Teste de Aptidão Física de caráter eliminatório.
2. O Teste de Aptidão Física será realizado na data e locais a seguir indicados, de acordo com
o seguinte cronograma:

Data:

30 de outubro de 2015 (sexta-feira)

Para as provas de Impulsão Horizontal, Flexão Abdominal e
Resistência Aeróbica:

Locais:

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DA SILVA
Rua Hortência, s/nº - Morrinhos
BOMBINHAS-SC
Referência: Seguir pela Avenida Girassol e, nas proximidades da igreja
católica, entrar na Rua Hortência.
Para a prova de Barra Fixa (Masculino e Feminino):
ACADEMIA PRAIA GYM
Avenida Falcão nº 1501 B-03 – Bombas
BOMBINHAS-SC
Referência: No caminho para Zimbros, na subida do morro.

CRONOGRAMA
Provas de Impulsão Horizontal, Flexão Abdominal e Resistência Aeróbica
Abertura do portão do local de avaliação – entrada dos candidatos
08h
Fechamento do portão do local de avaliação – proibido o ingresso
08h15min
sob qualquer alegação a partir deste horário
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Início das provas
Horário previsto para o término das provas
CRONOGRAMA
Provas de Barra Fixa (Masculino e Feminino)
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
Horário previsto para o término das provas

08h45min
10h

10h30min
10h45min
11h15min
12h

3. Não será permitido o acesso ao local do teste ao candidato que se apresentar após o
horário determinado para o fechamento do portão do local de avaliação.
4. Os candidatos deverão comparecer ao local do Teste de Aptidão Física adequadamente
trajados: calção ou short, camiseta e tênis, com a antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário do início, portando os seguintes documentos:
a) Documento de identidade original, não se aceitando cópias, mesmo que autenticadas,
ou protocolos;
b) Atestado Médico original, emitido há no máximo 21 (vinte e um) dias da data da
realização do Teste de aptidão física, com nome legível e número de inscrição no CRM do
médico que o emitiu, atestando estar o candidato em gozo de perfeita saúde física e
mental e apto para ser submetido ao Teste de Aptidão Física. Não serão aceitos laudos
de exames ou qualquer outro documento em substituição ao atestado médico.
5. Não serão admitidos os candidatos que chegarem com atraso, não portarem os
documentos exigidos e ou não trajados adequadamente.
6. Em caso de condições climáticas adversas e ou baixas temperaturas, será permitido aos
candidatos o ingresso no local e permanência até o horário em que forem chamados,
vestidos com agasalho esportivo que deverão tirar para participar das provas.
7. Recomenda-se aos candidatos a leitura atenta do edital do concurso, especialmente o
item 8.7, para se inteirar da descrição e dos procedimentos do Teste 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.
8. A Prova 4 – Resistência Aeróbica (corrida de 12 minutos),será realizada em quadra
esportiva coberta, cujo percurso de 30 (trinta metros), para cada volta, será devidamente
demarcado.
9. Os desempenhos dos candidatos não serão informados durante a aplicação do exame,
devendo todos os candidatos realizarem todos os testes.
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10. Será considerado APTO (a) no TESTE DE APTIDÃO FÍSICA o candidato (a) que obtiver o
desempenho mínimo estipulado em todos as provas.
11. Não será permitido o uso de remédios ou qualquer substância química que possa
alterar o desempenho do candidato. A FEPESE poderá, a seu único critério,
encaminhar qualquer candidato ou colher qualquer material para exames
laboratoriais com a finalidade de identificar o uso de remédios ou substâncias
químicas vedadas. Constatada a presença de substâncias não permitidas o candidato
será desclassificado e excluído do concurso.
12. Serão desclassificados, não podendo realizar as demais etapas do concurso:
a) O candidato que não comparecer, chegar atrasado, não portar documento de
identificação e ou o Atestado Médico exigidos ou se apresentar para o Teste de
Aptidão Física sem estar adequadamente trajado;
b) O candidato que não obtiver o desempenho mínimo em qualquer uma das
provas;
c) O candidato que se recusar a fazer qualquer uma das provas;
c) O candidato que apresentar condição física, psíquica ou orgânica (estados
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, etc.), mesmo que temporária, que o
impossibilite de realizar qualquer uma das provas, na data estipulada.
Bombinhas, 26 de outubro de 2015.
Anexo 1 – RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
Inscrição
3922
4373
2898
433
999
1900
528
4174
72
31
2881
82
1353
2798
1899

Nome do Candidato
MIGUEL ESTEVAN PEDROSO BRYS
DIEGO PEREIRA VERCOZA
MARILEIA CATTANEO
DIOGO OLIVEIRA TOLEDO
CHRISTOPHER THOMAS KLINGBEIL CARDOSO
ALINE APARECIDA DE SOUZA
MAYCON DOUGLAS GUIMARAES
MARCOS BONFANTE
ANDREZA MACHADO FERREIRA
RODRIGO RIBEIRO MELO
GABRIEL GONZAGA DE SOUSA
VINICIUS MESQUITA BAPTISTA
HILTON CARLOS DE SOUZA
ANDERSON ROGERIO PINHEIRO
LEONARDO KRETZER
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Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

