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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2016 

 
 
O Presidente da Comissão Especial, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal, em obediência ao Edital n.º 01/2016 e suas demais alterações, 
e em face da divulgação do resultado parcial das provas objetivas, resolve convocar os candidatos 
classificados ao cargo de MOTORISTA, OPERADOR DE MAQUINAS E GUARDA MUNICIPAL a 
comparecerem no dia 19 de junho de  2016 (domingo), com 30 minutos de antecedência, de 
acordo com o HORÁRIO DA PROVA estabelecido na tabela, no ESTADIO MUNICIPAL AGENOR PEREIRA 

DOS SANTOS, situado NA RUA SATURNINO DE MENEZES, Acajutiba, conforme especificações abaixo:  
 
Cargo : GUARDA MUNICIPAL RG HORARIO 

98043 ADRIANO JOSE DE ARAUJO ASSIS 0889477930 08h00min 

224751 ADSON REIS ROCHA 1007304936 08h00min 

121445 ALEXANDRE JESUS DE FREITAS 1210012103 08h00min 

217676 ÁLVARO FERREIRA DE VASCONCELOS 1482794063 08h00min 

223725 CARLOS ALVES DE SOUZA 0518234622 08h00min 

105652 CLEONILDO CANUTO DOS SANTOS 1445976080 08h00min 

64933 DANILO ROCHA DE MATTOS 1294463195 08h00min 

35450 DAVID BATISTA DA SILVA 3.275.625-9 08h00min 

224051 DIÊGO ARMANDO CARVALHO DE ANDRADE 1405946636 08h00min 

221101 DIOGO GOMES DE SOUZA 1202329950 08h00min 

592031 EDIVAN CARDOSO DE MATOS 1585590533 08h00min 

217922 ELIEL JOSE DA SILVA RAMOS 2013362510 08h00min 

221265 ERIC VIEIRA DE SOUZA 1004987790 08h00min 

222454 FABIO CRUZ SANTOS 1421124700 08h00min 

51180 FABIO SOUZA DANTAS 11155181211 08h00min 

220793 GEISON SNT ANA FERREIRA 2012476902 08h00min 

218410 GILDOMAR RAFAEL SANTOS SOUZA 1350722715 08h00min 

222231 GILMENDELY BARBOSA DOS SANTOS 1336302348 08h00min 

224191 JESIEL RIBEIRO DE SANTANA 1336445297 08h00min 

222576 JOAO ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA 1202932770 08h00min 

149 JOÃO FABRÍCIO DOS SANTOS CARVALHO 1406275026 08h00min 

218034 JONAS SILVA DA ANUNCIAÇÃO 0999188561 08h00min 

63768 JOSÉ CAMILO SILVA SANTOS 15.770.929- 96 08h00min 

223744 JOSÉ ENIO BISPO DOS SANTOS 55769839 08h00min 

218696 JOSUÉ SILVA SANTOS DOS ANJOS 1151083437 08h00min 

219488 LAIS FERNANDA NELO SANTOS 1336490837 08h00min 

223965 LEANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA 1170883150 08h00min 
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16285 LIDIANE SACRAMENTO SOARES 1466187697 08h00min 

219678 LUCAS DANTAS DOS SANTOS 15.872.229-90 08h00min 

201540 LUCIANO DE CARVALHO SANTOS 1450018572 08h00min 

43209 MAG DANTAS ANDRADE ORNELAS 1000598640 08h00min 

223890 MARCOS CARVALHO DOS SANTOS 1315736837 08h00min 

78354 MARIA VENANCIA SILVA DE JESUS 1522488200 08h00min 

218084 MARIO CÉSAR LIMA GOES 1149522801 08h00min 

104539 MICHELE CHEZIA SOARES DOS SANTOS SILVA 1154043177 08h00min 

220653 MILLER MOREIRA SILVA 10.080.877-85 08h00min 

221576 NATAN NUNES ARGOLO 1403465460 08h00min 

219703 OSÉIAS DE SANTANA SANTOS 1523115726 08h00min 

218942 RAFAEL DELANO SANTOS DA SILVA 1442290137 08h00min 

218 RAILDA SOUZA DOS SANTOS 0974886823 08h00min 

224573 RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR 872588629 08h00min 

53220 RENAN ALVES DOS SANTOS 1656422972 08h00min 

224833 RODRIGO DE OLIVEIRA ESTEVAM 2057384004 08h00min 

219990 RONALDO OLIVEIRA DE ANDRADE 0877424462 08h00min 

223802 TAMIRES SANTOS DE ASSIS CARVALHO GÓES 1454199750 08h00min 

222908 VICTOR DE SOUZA ARAÚJO 2131948727 08h00min 

73565 VINICIUS GONÇALVES SEVERO 1316178854 08h00min 

 
Cargo : MOTORISTA RG HORARIO 

108585 AMÉRICO FRANCISCO SENA FILHO 1336489405 09h00min 

14887 ANDRE VASCONCELOS COSTA 0858875950 09h00min 

64459 EUGENIO MAGNO SANTANA SANTOS 887593 09h30min 

49819 EVANDRO SANTOS DE JESUS 1509167870 09h30min 

223864 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR 1139650017 10h00min 

223566 JORGE LUIS SANTOS DA SILVA 0204630908 10h00min 

103881 JOSÉ GIL DA SILVA 674047 10h30min 

2002 KATHA CHRISTIAN TEIXEIRA LEAL 974.863.535-04 10h30min 

218876 LUCIANO SANTOS SOARES 0828102228 11h00min 

120514 MARCELIO SOUZA SILVA 5866289 ssp pe 11h00min 

121751 MARCOS DOS SANTOS 1389260348 11h30min 

42564 RENATO MICHEL REIS DE FRANCA 0968826890 11h30min 

 
Cargo : OPERADOR RG HORARIO 

156209 CLÉCIO DA CONCEIÇÃO SALES 0990580814 11h00min 

200054 DAVID HOBERT ALCANTARA LOPES 1302884115 11h00min 

57325 DELEON OLIVEIRA DE ALMEIDA 1284951383 11h00min 

127913 RICARDO DA CONCEICAO 1278025928 11h00min 
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1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA.  
1.1. Os candidatos deverão comparecer com 10 minutos de antecedência do seu horário estabelecido na 
tabela, ao local da prova para apresentação da documentação necessária para a realização da mesma. A não 
apresentação até o horário estabelecido implicará na sua eliminação. 
1.2 – Os candidatos deverão apresentar-se com trajes apropriados para a realização das provas, e deverão 
apresentar Carteira Nacional de Habilitação, conforme exigência do cargo previsto no Edital. 
1.3 - A prova prática terá caráter eliminatório, sendo que, para esta prova, não será atribuída nota, 
considerando-se o candidato apto (aprovado) ou inapto (reprovado).  
1.4 - O exame será composto de duas etapas: 1) Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis; 2) 
Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural. 
 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE OPERADOR DE MAQUINAS.  
2.1. Os candidatos deverão comparecer com 10 minutos de antecedência do seu horário estabelecido na 
tabela, ao local da prova para apresentação da documentação necessária para a realização da mesma. A não 
apresentação até o horário estabelecido implicará na sua eliminação. 
2.2 – Os candidatos deverão apresentar-se com trajes apropriados para a realização das provas, e deverão 
apresentar Carteira Nacional de Habilitação, conforme exigência do cargo previsto no Edital. 
2.3 - A prova prática terá caráter eliminatório, sendo que, para esta prova, não será atribuída nota, 
considerando-se o candidato apto (aprovado) ou inapto (reprovado).  
2.4 - O exame será composto de duas etapas Identificação geral e manutenção das máquinas e tratores; 
Funcionamento, condução, operação e segurança. 
 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE APTIDÃO FÍSICA 

 
1) A segunda etapa consistirá da prova de aptidão física. Esta será realizada para candidatos ao cargo de 
GUARDA MUNICIPAL, não eliminados na prova objetiva e cuja classificação seja correspondente a até DUAS 
VEZES o número de vagas prevista para o referido cargo. A prova é eliminatória.  
2) O Atestado Médico, para a realização do TAF, deverá ser entregue no ato de apresentação do candidato 
para a realização do teste, devendo ser em original, datado no máximo de 60 (sessenta) dias de sua 
realização, contendo a data de emissão, carimbo com o nome do médico e número da sua inscrição no CRM.  
3) O Atestado Médico deve comprovar de forma clara e precisa que o candidato possui boas condições 
físicas para participar de atividades e exercícios físicos relativos a função de GUARDA MUNICIPAL.  
4) Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento que não seja por ocasião da realização 
do TAF ou que este não expresse de forma clara que o candidato está apto à realização dos exercícios físicos.  
5) O candidato que deixar de entregar o atestado médico na forma prevista neste Edital não fará o teste e 
estará automaticamente eliminado do Concurso Público. O atestado médico ficará retido pela Comissão do 
Concurso. 
6) O candidato que apresentar atestado médico que não atenda as exigências estabelecidas quanto às 
condições físicas necessárias para a realização do TAF, deverá assinar um comprovante onde expresse de 
forma clara que não pode participar do TAF, tendo em vista o não atendimento às cláusulas do Edital, 
ficando retido o atestado para fins de comprovação. 
7) A contagem oficial do número de repetições dos exercícios será de responsabilidade exclusiva da banca 
examinadora.  
8) O traje usado para a realização do Teste de Aptidão Física deverá ser o esportivo: tênis; meias (opcional); 
shorts ou bermuda ou calça de agasalho; camiseta (regata, manga curta, manga longa ou top).  
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9) O candidato deverá apresentar-se para submeter-se ao Teste de Aptidão Física, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos do horário marcado para seu início, munido do Documento Oficial de Identidade 
utilizado na sua Inscrição e do Atestado Médico, sem os quais não realizará o Teste de Aptidão Física e será 
eliminado do Concurso.  
10) O aquecimento e a preparação para o Teste de Aptidão Física são de responsabilidade do próprio 
candidato, não podendo interferir no andamento da avaliação.  
11) Não haverá repetição do Teste de Aptidão Física, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir 
pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o seu 
desempenho.  
12) Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão do Concurso, o Teste de 
Aptidão Física poderá ser adiado ou interrompido, importando na fixação de novo horário e ou data que 
serão divulgados aos candidatos presentes que ainda não fizeram o teste.  
13) Não realizará novamente o teste o candidato submetido ao TAF e que foi considerado inapto.  
14) O Teste de Aptidão Física será realizado de acordo com os parâmetros especificados neste edital, e 
aplicado por profissionais credenciados para esse fim.  
15) Não haverá segunda chamada, independente de motivo alegado pelo candidato, nem realização do TAF 
fora da data e horário estabelecidos no Edital de convocação.  
16) Não será permitida a presença de pessoas alheias ao certame no local de realização do Teste, inclusive 
em suas arquibancadas, sob pena de suspensão do TAF.  
17) O resultado do Teste de Aptidão Física será expresso em Apto ou Inapto.  
18) Será considerado Apto o candidato que realizar todos os exercícios, atendendo 100% (cem por cento) 
dos critérios estabelecidos.  
19) Será considerado Inapto o candidato que não atingir o desempenho de 100% referido no item anterior e, 
também, o que receber qualquer tipo de auxílio externo durante a execução do TAF;  
20) O candidato considerado Inapto no Teste de Aptidão Física será eliminado do Concurso Público.  
21) Será dado conhecimento do resultado do TAF através de Edital específico. 
 
DO TAF – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
1 Teste Abdominal (AAHPERD, 1976 - Pollock & Wilmore, 1993) 

DESCRIÇÃO: 

O teste será feito da seguinte forma: medir a força de resistência dos músculos abdominais e flexores do 
quadril. O teste deverá ser realizado no solo em uma superfície plana. O uso de colchonetes ou um colchão 
de menor espessura poderá ser utilizado entre o solo e o avaliado. O avaliado deverá posicionar-se em 
decúbito dorsal (costas no solo), os joelhos flexionados formando um ângulo de 90 graus e os pés apoiados 
no solo. Os braços deverão cruzar à frente do tronco. Dessa forma, a mão direita encostará o ombro 
esquerdo e a mão esquerda no ombro direito. O avaliador deverá segurar os tornozelos do avaliado, 
evitando que os pés percam o contato com o solo durante a execução do movimento. O avaliado deverá 
flexionar o tronco até os cotovelos encostarem os joelhos. Após esse movimento o avaliado deverá retornar 
a posição inicial. O resultado do teste será a contagem do número de repetições executadas corretamente. 
Critérios de Avaliação (Ponto de Corte) - Desclassifica abaixo de: Homens - 27 repetições / Mulheres - 20 
repetições. 
 
2. Teste de Flexão de Braço (Pollock & Wilmore, 1993)  

DESCRIÇÃO: 
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O teste será feito da seguinte forma: medir indiretamente a força muscular de membros superiores e tórax 
do candidato, através da aferição da capacidade de elevar o próprio corpo até a extensão dos cotovelos. O 
teste será aplicado em local de piso limpo e macio. Mulheres: Em decúbito ventral (deitado de frente para o 
solo), mãos e joelhos apoiados no solo, com as pernas e pés elevados (ângulo de 90 graus entre coxas e 
pernas). Homens:  Em decúbito ventral, mãos e pontas dos pés apoiados no solo (quatro apoios). Estender e 
flexionar os cotovelos, mantendo o alinhamento do tronco e das pernas. Deve-se evitar afastar os cotovelos 
do tronco. Para executar o movimento, deverá haver uma flexão de cotovelo até completar um angulo de 90 
graus entre braço e antebraço. Realização do maior número de execuções sem determinação de tempo. Não 
será permitida a interrupção do teste durante a execução. 
Critério de Avaliação (Ponto de Corte) - Desclassifica abaixo de: Homens - 22 repetições / Mulheres - 17 
repetições. 
 
3. CORRIDA 

DESCRIÇÃO 

O teste consistirá em o candidato realizar corrida de 12 (doze) minutos em pista ou rua aferida. O teste deve 
ser realizado em superfície plana, em uma única oportunidade, nos seguintes termos: 
a) 2.000 (dois mil) metros, para o sexo feminino;  
b) 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, para o sexo masculino. 
Serão considerados INAPTOS os candidatos que não atingirem a distância mínima exigida no tempo 
determinado. 
Após 10 (dez) minutos do início do teste de corrida, os candidatos ouvirão um silvo longo alertando-os de 
que só restam 02 (dois) minutos para o término da prova. 
Após os 12 (doze) minutos será dado um silvo breve e os candidatos deverão parar no lugar onde estiverem. 
 
 
 

 E, para da ciência a todos faz baixar o presente Edital, que será afixado no lugar público de 
publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Acajutiba e no site www.seprod.com.br.  
 
Acajutiba, 16 de junho de 2016. 

 

Presidente da Comissão 

 


