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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2013 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO - N° 002 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e na forma 

prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e 

demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO as retificações do Edital de Abertura 001/2013, 

conforme segue: 

 

Item 1. QUADRO DE CARGOS, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO 

Cargo: Professor de Educação Física 

Onde se lê:  

Curso Superior Específico e registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) 

 

Deve-se ler: 

Curso Superior com Licenciatura Plena em Educação Física e registro no Conselho Regional de Educação 

Física (CREF) 

 

Cargo: Agente de Segurança de Bens Municipais II 

Onde se lê: 

Ensino Fundamental e CNH – categoria “D” 

 

Deve-se ler: 

Ter idade máxima de 50 anos. Ensino Fundamental e CNH – categoria “D” ou superior 

 

Cargo: Operador de Máquinas  

Onde se lê: 

Ensino Fundamental e CNH – categoria “C” 

 

Deve-se ler: 

Ensino Fundamental e CNH – categoria “C” ou superior 

 

Item 2. TABELA B 

PROVA PRÁTICA: Operador de Máquinas  

Onde se lê: 

Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira nacional de habilitação vigente nos 

termos da lei e no mínimo categoria “D”. 

 

Deve se ler: 

Somente poderá realizar a prova prática o candidato que apresentar carteira nacional de habilitação vigente nos 

termos da lei e no mínimo categoria “C” ou superior. 

 

Item 3. Fica estabelecida  Prova de Aptidão Física, para os candidatos aprovados na Prova Objetiva do Cargo 

de Agente de Segurança de Bens Municipais II conforme Anexo I deste Edital. 

 

Item 4. Da prova prática 

Fica incluído o item 7.19.12 com a seguinte redação: Somente realizará a prova prática o candidato que for 

considerado apto na prova de aptidão física. 

 

Mallet-PR, 25 de julho de 2013. 

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Anexo I  

 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  

CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA DE BENS MUNICIPAIS II 

 

 

1. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

1.1 Na data de 09 de outubro de 2013 será divulgado o edital de convocação para o Teste de Aptidão 

Física. O Teste de aptidão física será realizada no dia 20 de outubro de 2013, o candidato deverá se 

apresentar devidamente trajado para o teste de aptidão física (CAMISETA, CALÇA DE MOLETON 

OU TACTEL E TENIS). Candidatos que se apresentarem com chinelos, descalços, ou qualquer outro 

traje diferente do aqui permitido será eliminado do concurso. 

1.2 Para ser considerado (a) APTO no teste de aptidão física, (a) o (a) candidato (a) deverá obter, nos 

exercícios de shuttle run (corrida de ir e vir), tração na barra fixa e corrida de 2400m, uma somatória 

mínima de nove pontos de um total máximo de quinze. Será considerado (a) INAPTO (a) o candidato 

(a) que não alcançar o mínimo exigido. Os teste seguirão a tabela do Anexo II. 

1.3 O Teste de Suficiência Física terão a seguinte composição: 

1ª Fase: teste de agilidade – eliminatório; 

2ª Fase: teste de força – eliminatório. 

3ª Fase: teste de resistência física – eliminatório; 

1.4 Os testes consistirão dos seguintes exercícios: 

1.4.1 . SHUTTLE RUN (corrida de ir e vir) 

           a) Objetivo: avaliação da agilidade neuro-motora e de velocidade. 

           b) Material: dois tacos de madeira e um cronômetro e espaço livre de obstáculos. 

           c) Procedimento: O candidato(a) coloca-se atrás do local da largada, com o pé o mais próximo 

possível da linha de saída. Ao comando de voz do avaliador, o candidato inicia o teste com o 

acionamento concomitante do cronômetro. O candidato em ação simultânea, corre à máxima 

velocidade até os tacos eqüidistantes da linha de saída à 9,14m (nove metros e quatorze centímetros), 

pega um deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse taco atrás da linha de partida. Em 

seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo taco, procedendo da mesma forma. O 

cronômetro é parado quando o candidato deposita o último taco no solo e ultrapassa com pelo menos 

um dos pés a linha final. Ao pegar ou deixar o taco, o candidato terá que cumprir uma regra básica do 
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teste, ou seja, transpor pelo menos um dos pés as linhas que limitam o espaço demarcado. O taco não 

deve ser jogado, mas sim, depositado ao solo. 

           d) Número de Tentativas: duas, tendo o candidato duas tentativas para realizar o teste com 10 

minutos de intervalo, sendo considerado válido o seu melhor tempo. 

           e) Tempo de Execução: conforme tabela “Anexo II”. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -Esquema de Shuttle Run 

Fonte: DANTAS, E.H.M., 1986 

 

 

 1.4.2 . TRAÇÃO NA BARRA FIXA 

        a)    Objetivo: medir a força muscular de membros superiores. 

        b)   Procedimento: partindo da posição inicial (pegada) na barra, posição (pronação), flexionar 

os braços, ultrapassando o queixo em ângulo reto com o pescoço até a parte superior da barra, pés 

fora do solo, e voltar à posição inicial, ficando com os braços completamente estendidos. É proibido 

o contato das pernas ou do corpo com qualquer objeto ou auxílios. Para a contagem serão válidas as 

trações corretamente executadas, encerrando-se o exercício assim que o candidato largar a barra. 

Serão computadas as trações realizadas em que o queixo ultrapasse a altura da barra em ângulo reto. 

Não será computada a primeira tração, caso o candidato a realize com o aproveitamento do impulso 

feito durante o salto para a empunhadura de tomada à barra. 

              b.1. Número de tentativas: será aceito apenas 01 (uma). 

              b.2. Número de repetições: conforme tabela “Anexo II”. 
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Figura 2 – Posição inicial 1 e, 

posição final 3. 

 Figura 3 – Posição 2 intermediária. 

 

  1.4.2.1 ISOMETRIA NA BARRA FIXA: 

  a. Objetivo: Medir a força muscular de membros superiores. 

 b. Procedimento: Partindo da posição inicial (pegada) na barra, posição pronação, braços 

flexionados, queixo em ângulo reto com o pescoço acima da parte superior da barra e manter-se 

suspenso, ficando com o queixo acima do nível da barra, pés fora do solo, o maior tempo possível. O 

cronômetro é acionado no momento que o queixo da avaliada estiver acima do nível da barra, 

concomitantemente com os pés suspensos. O cronômetro será desacionado, quando deixar o queixo 

abaixar do nível da barra. Será anotado o tempo que a avaliada conseguiu manter-se com o queixo 

acima do nível da barra. 

  Não é permitido apoiar o queixo sobre a barra. 

  A avaliada para tomar a posição inicial do exercício poderá sair do solo, ou utilizar-se de apoio para 

tal. 

  c. Número de tentativas: 01 (uma) tentativa 

  d. Tempo de Execução: conforme o Anexo II 

 

 

1.4.3 CORRIDA DE 2.400m 
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           a) Objetivo: verificar a capacidade aeróbica do candidato. 

           b) Procedimento: o candidato deverá percorrer a distância de 2.400m, sendo permitido andar 

durante o percurso. Ao final do teste será computado o tempo levado para percorrer a distância 

prevista. 

              b.1. Número de tentativas: 01 (uma) 

              b.2 Tempo de execução: conforme tabela “Anexo II”. 

 

1.5  Somente participarão dos testes subsequentes os candidatos que forem considerados aptos em 

cada fase. 

1.6   Os candidatos deverão comparecer aos locais designados para a prova de aptidão física, 

munidos de documento oficial de identificação com fotografia, sob pena de eliminação do concurso 

público. 

1.7  Para participar da prova de aptidão física o candidato deverá estar em perfeitas condições físicas 

para a realização dos testes e apresentar laudo médico atestando estas condições. O candidato que 

não apresentar o laudo médico atestando que está em perfeitas condições físicas para realizar 

exercícios será eliminado do concurso. 

1.8  As candidatas gestantes, deverão apresentar atestado emitido por médico obstetra de que estão 

em condições de realizar os testes previstos neste edital. 

1.9  É de responsabilidade do candidato, qualquer dano físico, verificado no período da prova ou em 

consequência dela, isentando os organizadores de qualquer responsabilidade indenizatória pelo fato. 

1.10 Será considerado aprovado na prova de aptidão física o candidato que cumprir todos os critérios 

determinados para cada fase. 

1.11  Não haverá possibilidade de constituição de banca especial para a realização da prova de 

aptidão física. 
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Anexo II 

 

 

 

 

O candidato será considerado inapto se não somar 9 nove pontos ou zerar em qualquer uma das 

atividades. 


