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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº001/2012 DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO NOVA SANTA BÁRBARA – PARANÁ RETIFICA: 
 

No item 8. DA 2ª ETAPA – Prova Prática – item 8.10, foram retificados para eliminação de incorreções os 
trechos colocados em realce amarelo, como segue: 
 
8.10 Descrição dos testes: 
1) Teste de impulsão horizontal (masculino e feminino) 

Ao comando, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha demarcatória inicial, em pé, com pés paralelos, e 
sem tocar a linha. Ao comando INICIAR, o candidato deverá, com um único impulso e sem corrida de 
aproximação, saltar à frente a máxima distância possível, buscando ultrapassar o espaço entre as linhas 
demarcatórias iniciais e finais. Para marcação da distância saltada será considerada a distância entre a marca 
inicial e a região mais próxima do corpo do candidato que tocar o solo. Serão concedidas duas tentativas a cada 
candidato, sendo considerada a de melhor resultado. 

A pontuação do teste de Impulsão Horizontal seguirá os seguintes critérios: 

FEMININO MASCULINO 

DISTÂNCIA DO SALTO NOTA DISTÂNCIA NOTA 

Igual ou inferior a 50 cm 0 Igual ou inferior a 80 cm 0 

De 51 a 76 cm 20 De 81 a 132 cm 20 

De 77 a 102 cm 40 De 133 a 157 cm 40 

De 103 a 129 cm 60 De 158 a 182 cm 60 

De 130 a 156 cm 80 De 183 a 206 cm 80 

Superior a 156 cm 100 Superior a 206 cm 100 

 

2) (Sem retificações) 
 

3) Teste de sentar e alcançar – flexibilidade com banco de wells (masculino e feminino) 

Descalços, os candidatos se sentarão de frente para a base da caixa, com as pernas estendidas e unidas. 
Colocarão uma das mãos sobre a outra e elevarão os braços à vertical. Então inclinarão o corpo para frente e 
alcançando com as pontas dos dedos das mãos tão longe quanto possível sobre a régua graduada, sem flexionar 
os joelhos e sem utilizar movimentos de balanço (insistências). Cada candidato realizará duas tentativas. O 
avaliador permanece ao lado do candidato, mantendo-lhe os joelhos em extensão. O resultado será medido a 
partir da posição mais longínqua que o candidato pode alcançar na escala com as pontas dos dedos. Registra-se-
á o melhor resultado entre as duas execuções. 

A pontuação do teste de Flexibilidade Sentar e Alcançar com Banco de Wells seguirá os seguintes critérios: 

FEMININO MASCULINO 

Distância das Flexões NOTA Distância das Flexões NOTA 

Igual ou inferior a 10 cm 0 Igual ou inferior a 10 cm 0 

De 11 a 25 cm 20 De 11 a 22 cm 20 

De 26 a 32 cm 40 De 23 a 27 cm 40 

De 33 a 36 cm 60 De 28 a 32 cm 60 

De 37 a 40 cm 80 De 33 a 37 cm 80 

Superior a 40 cm 100 Superior a 37 cm 100 

 

4) (Sem retificações) 
 

Edifício do SAMAE de Nova Santa Bárbara – Estado do Paraná, em 05 de novembro de 2012. 

Gerson Nogueira Junior 
Diretor Presidente do SAMAE de Nova Santa Bárbara 
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