
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 19/2013

CONVOCA PARA A PROVA DE APTIDÃO FÍSI-
CA, ALTERA O ITEM 9 DO EDITAL Nº 01/2013 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLEOMAR ERALDO PORT, Prefeito Municipal de Canela, no uso de atribuições legais e nos termos do 
artigo  37  da  Constituição  Federal  e  Lei  Orgânica  Municipal e  em  observância  ao  Decreto  Municipal  nº 
6.577/2012,  CONVOCA PARA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA do Concurso Público aberto pelo Edital n.º 
01/2013, para o cargo de Guarda Municipal.

           I - Os candidatos APROVADOS na Prova Escrita ficam desde já CONVOCADOS para a realização da 
PROVA de APTIDÃO FÍSICA, no dia 16 de junho de 2013, às 9 horas, conforme item 5.3 do Edital nº 01/2013, 
que será realizada no Parque do Lago. Os candidatos deverão comparecer na Escola Municipal de Educação 
Infantil Sylvio Hoffmann, situada na Rua Tio Elias, nº 401, Bairro Leodoro de Azevedo, localizada ao lado do 
Parque do Lago, onde assinarão a lista de presença e aguardarão a chamada para a realização da prova.

II – Os candidatos deverão comparecer ao local designado, com 30 (trinta) minutos de antecedência do 
horário agendado, portando, sob pena de eliminação do Concurso Público:

a) documento de identidade;
b) comprovante de inscrição;
c) atestado médico com data não superior a 15 dias da data de realização desta prova, confirmando de 

que goza de boa saúde e que apresenta condições físicas para realização dos testes físicos previstos 
neste Edital.

III – O candidato deverá comparecer à Prova de Aptidão Física devidamente trajado para a prática 
desportiva.

IV –  Em caso de chuva, a prova será realizada em local abrigado (Centro de Feiras). Os candidatos  
deverão apresentar-se no local citado no inciso I e serão deslocados para o novo local em veículo oficial do 
Município, especialmente destacado para este fim.

V – O candidato deve vir preparado para passar várias horas no local, sem comunicação externa, sendo 
que será dispensado apenas após a realização de sua prova.  Recomenda-se aos candidatos que façam uma 
refeição leve antes de dirigir-se ao local da prova, evitando fazê-la em jejum. Não será servido pela organização 
do concurso, tampouco pela Banca Examinadora qualquer tipo de refeição.

VI – O candidato não poderá alegar que desconhecia o local de realização das provas como justificativa 
de ausência.  O não comparecimento por qualquer motivo será considerado como desistência do candidato,  
resultando em sua eliminação do Concurso Público.  O candidato  que se atrasar  ou não comparecer até  o 
fechamento dos portões, será considerado excluído do Concurso Público, assim como aquele que comparecer 
ser estar portando documento de identidade, comprovante de inscrição e o atestado médico.

VII – Descrição dos testes da Prova de Aptidão Física:
a) O  teste 1 consistirá em exercícios abdominais. O candidato, deitado em decúbito dorsal, pernas 

flexionadas, joelhos formando um ângulo de 90º, planta dos pés no solo, pés fixados pelo avaliador e 
mãos na nuca, realizará a flexão da coluna até encostar os cotovelos nos joelhos, voltando à posição 
inicial até que as omoplatas toquem o solo. Mede-se o número de repetições corretas realizadas em 
1(um) minuto.

b) O teste 2, teste da Sinuosa, consiste em o candidato percorrer um trajeto sinuoso demarcado por  
três cones, distantes 1,50 metros entre si, estando o primeiro a 3 metros da linha de partida. O  
candidato deverá sair detrás da linha de partida e fazer o trajeto correndo, nos sentidos de ida e 
volta,  ultrapassando os  obstáculos sinuosamente,  cruzando a linha  de  chegada ainda correndo. 
Mede-se o tempo gasto para realizar o percurso.

c) O teste 3, Apoio sobre o Solo, consiste em o candidato ficar em 4 (quatro) apoios (as duas mãos e 
os dois pés), com o corpo em extensão e cotovelos estendidos e realizar a flexão dos cotovelos até 
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que estes fiquem ao nível dos ombros, sem tocar o chão, voltando à posição inicial, realizando a 
extensão dos cotovelos. Mede-se o número de repetições corretas realizadas durante o tempo de 1 
(um) minuto. Para as mulheres o teste 3 sofrerá adaptação na posição inicial: Elas se apoiarão nos  
joelhos ao invés de se apoiarem nos pés. 

d) O teste 4, Corrida/Caminhada, consiste em o candidato correr ou andar em uma pista de atletismo, 
durante  12  minutos,  percorrendo  a  maior  distância  possível  e  procurando  manter  a  velocidade 
constante.

VIII – Critérios de avaliação da Prova de Aptidão Física:

TESTE
DESEMPENHO MÍNIMO

MASCULINO FEMININO

 1 - Flexão abdominal em 1minuto 23 vezes 20 vezes

 2 - Corrida Sinuosa 14 segundos 14 segundos

 3 - Apoio de frente sobre o solo em 1minuto 18 vezes 15 vezes (modificado)

 4 - Corrida em 12 minutos 2.100 metros 1.800 metros

IX – A Prova de Aptidão Física será eliminatória. O candidato que obtiver o desempenho mínimo descrito  
na  tabela  acima,  em  cada  um  dos  testes,  será  considerado  APROVADO.  Se  o  candidato  não  obtiver  o 
desempenho  mínimo  ao  realizar  qualquer  um  dos  testes,  será  considerado  REPROVADO,  ficando 
automaticamente eliminado do Concurso Público, devendo se retirar do local de prova.

X – FICA ALTERADO O ITEM 9, DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2013, que passa a ter a seguinte 
redação:

“9 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

Em caso de EMPATE na classificação, terá preferência o candidato que tiver:
a) Maior idade, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 27, da Lei n.º 10.741/03 - Estatuto do Idoso, para os  
candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) Maior nota na Prova Escrita; 
c) Maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos;
d) Sorteio Público.”

XI – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 6 de junho de 2013.

CLEOMAR ERALDO PORT
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Em 6 de junho de 2013.

Rodrigo Giacomin
Secretário Municipal da Administração


