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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2014 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, torna pública a CONVOCAÇÃO dos 
candidatos habilitados no Concurso Público para o cargo de AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA  
para a realização das provas de Aptidão Física  conforme instruções a seguir. 

Data: 15 de Junho de 2014  

Local: Centro Esportivo de Alto Rendimento  - Km 89,5 da Rodovia Anhanguera (Complexo Swiss Park) 

Horário: 9 horas  

Importante: 

Estabelece o Edital de Abertura, Capítulo VIII: 

11. Será considerado habilitado no Concurso Público o candidato que estiver entre os 20 candidatos com 
melhor nota  acrescidos dos candidatos empatados na última nota considerada para esse fim . 
11.1. Além da margem estabelecida no item 11, os candidatos deverão obter, no mínimo, 50 pontos na 
prova objetiva e que não tenha zerado em qualquer das três áreas: conhecimentos básicos (Língua 
Portuguesa e Matemática), gerais e específicos. 
11.2. Os candidatos que não atenderem, simultaneamente, às exigências descritas nos itens 11 e 11.1 
serão considerados reprovados na Prova Objetiva e excluídos do certame; 
 

Tendo em vista o descrito nos itens acima, a lista constante do Anexo Único do presente Edital contém 
apenas os candidatos considerados habilitados no Concurso Público.  

Instruções Gerais para realização da prova de Aptidão Física 

1. A prova de aptidão física constitui-se na realização de um conjunto de testes, compostos de exercícios 
físicos que avaliam as valências físicas, permitindo classificar o estado físico no momento da execução dos 
testes, devendo o candidato cumprir rigorosamente o que lhe for proposto, bem como o contido no Anexo 
VII do Edital de Abertura. 
 
2. Não haverá alteração do horário de aplicação dos testes, definido neste Edital de Convocação. 
 
3. O candidato não poderá alegar prejuízo em seu desempenho em razão do horário para o qual foi 
convocado. 
 
4. Não será permitida a realização da prova de aptidão física em data, local, horário ou turma diferentes do 
previsto no Edital de Convocação 
 
5. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a realização da prova de aptidão física.  
 
6. Para a realização Provas de Aptidão Física, o candidato deverá:  

a) apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto no Edital de 
Convocação;  
b) apresentar original de documento de identificação conforme previsto no item 7.1 do Capítulo VII do 
Edital de Abertura.  
c) assinar e entregar de Termo de Responsabilidade do próprio candidato que será entregue no local 
de aplicação das provas; 
d) entregar Atestado Médico  conforme modelo constante abaixo, datado de até 20 (vinte) dias 
anteriores à data da prova, que o capacite a realizar testes de ESFORÇO FÍSICO; e  
e) apresentar-se com roupa e calçado apropriados.  
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MODELO DE ATESTADO MÉDICO  
 
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE  
 
Atesto, sob as penas da Lei, que o Senhor(a) _____________ portador(a) do RG _____, encontra-se apto(a) para 
realizar testes de esforços físicos (TAF), podendo participar dos testes de aptidão física do Concurso Público nº 
03/2014, da Câmara Municipal de Campinas.  
 
___________________ (local e data)  
 
 
(OBS. Esta data não poderá ultrapassar 20 (vinte) dias corridos de antecedência da data da prova)  
 
___________________ (assinatura do profissional)  
 
Nome, assinatura e número do registro do profissional que elaborou o a testado .  
Carimbo (nome/CRM) 
 
7 O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento/alongamento para realização dos testes 
físicos, já que o mesmo não será ministrado pelos avaliadores.  
7.1. Não haverá compensação do tempo utilizado para a realização do aquecimento/alongamento. 
 
8. Para a realização das provas de aptidão física, recomenda-se ao candidato fazer sua refeição com 
antecedência de 2 (duas) horas em relação à realização dos testes.  
 
9. Anormalidades observadas com os candidatos, durante a aplicação destas provas, serão registradas 
pelos avaliadores.  
 
10. A Prova de Aptidão Física terá caráter eliminatório devendo o candidato alcançar a pontuação mínima 
em cada um dos 3 (três) testes, a saber: 
 
Flexão de Braço: consiste no movimento de flexão de extensão do cotovelo. O candidato começa com a 
articulação do cotovelo em extensão, devendo as mãos estar posicionadas sobre o chão na linha dos 
ombros. A flexão será efetuada até que o tórax toque o chão, devendo os cotovelos abduzir em relação ao 
tronco conforme a flexão do cotovelo for desenvolvida. Para mulheres, o movimento sofre uma modificação 
quanto ao posicionamento dos joelhos – os joelhos apoiados ao chão e os pés suspensos e cruzados. 
Músculos avaliados: peitorais / tríceps / braquial / deltóide anterior. Embasados em RASCH, BURNE, 1977 
e WIRHED, 1984. 
Marcas Mínimas (tempo 1 minuto)  

Flexão de Braço - Masculino   Flexão de Braço - Feminino  
IDADE MARCA MÍNIMA  IDADE MARCA MÍNIMA  

Até 29 anos 26  Até 29 anos 13 
Igual/Maior a 30 anos 19  Igual/Maior a 30 anos 10 

 
Abdominal: consiste no movimento de flexão anterior do tronco na posição decúbito dorsal. As plantas dos 
pés deverão estar sobre o chão com os calcanhares unidos a uma distância de 30 a 45 cm das nádegas. 
Flexionando o abdômen em direção as pernas flexionadas até o nível em que ocorra a passagem dos 
membros superiores estendidos e paralelos ao solo, ao lado dos joelhos, tomando-se por base os 
cotovelos, e voltando à posição inicial. Músculos avaliados: abdominais / flexores do quadril. Embasados 
em RASCH, BURNE, 1977 e WIRHED, 1984. 
Marcas Mínimas (tempo 1 minuto) 

Abdominal - Masculino   Abdominal - Feminino  
IDADE MARCA MÍNIMA   IDADE MARCA MÍNIMA  

Até 29 anos 33  Até 29 anos 28 
Igual/Maior a 30 anos 25  Igual/Maior a 30 anos 23 

 
Corrida de 12 minutos: consiste em, num determinado tempo, anotar o número de metros percorridos pelo 
candidato. O candidato deverá percorrer a maior distância possível no tempo determinado. O teste deverá 
ser realizado em 12 minutos, em pista demarcada, ininterruptamente, sendo permitido andar durante a sua 
realização. Faltando 2 (dois) minutos para o encerramento do teste será emitido um sinal de aviso a todos 
os candidatos. Após 12 (doze) minutos, será dado um sinal e o candidato deverá parar no lugar em que 
estiver. O candidato deverá ficar em pé, andando transversalmente na pista, onde aguardará a anotação do 
seu percurso pelo fiscal do teste.  
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Marcas Mínimas  
Corrida 12 minutos - Masculino   Corrida 12 minutos - Feminino  

IDADE MARCA MÍNIMA   IDADE MARCA MÍNIMA  
Até 29 anos 2.100 metros  Até 29 anos 1.850 metros 
Igual/Maior a 30 anos 1.900 metros  Igual/Maior a 30 anos 1.700 metros 

  
 
11. O candidato que não obtiver a pontuação mínima em qualquer um dos testes descritos, para essa fase 
ou que comparecer e não realizar os exercícios, será eliminado do Concurso. 
 
12. Não participará da avaliação de aptidão física o candidato que não apresentar o atestado mencionado 
no item 6 “d” ou cujo atestado esteja rasurado ou que não esteja em conformidade com o descrito nesse 
Edital. 
 
13. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir 
pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado seu 
desempenho. 
 
14. O desempenho dos candidatos em cada teste de aptidão física será mensurado através da obtenção da 
pontuação constante das tabelas do item 10 deste Edital valendo a contagem das execuções corretas feitas 
pelo avaliador. 
 
15. Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a Avaliação de Aptidão Física 
poderá ser cancelada ou interrompida, acarretando o adiamento da prova para nova data, hipótese em que, 
os candidatos que não realizaram os testes serão avaliados. 

 

Campinas, 05 de junho de 2014. 

APARECIDO DE CAMPOS FILHO 

Presidente  
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ANEXO ÚNICO – RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOC ADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE 
APTIDÃO FÍSICA 

CONCURSO PÚBLICO 03/2014  

Cargo: 301-AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

Nome do Candidato Inscr. Documento  

ALEX DE JESUS ANDRADE 050222 911744223 

DEIJANE RODRIGUES DOS SANTOS 050189 57691917-2 

ENNIO FLAVIO SOARES LIMA 050111 295859489 

EVANDRO MARTINS BILLATO 050202 258394791 

FELIPE DE SOUZA GARBE 050141 435054260 

GABRIEL JESUS DE FREITAS 050166 47800621 

GINOELSON DE JESUS GOMES 050266 566462345 

GLEICON PEREIRA SERAFIM 050215 446807254 

JOSÉ OTACÍLIO DE SOUZA 050090 183717764 

LUCAS MORAES DOS SANTOS 050221 427380224 

MARCELINO RODRIGUES FERREIRA 050027 309610588 

MARCELO SILVA DE OLIVEIRA 050265 264779927 

MARCO ANTONIO DIAS DA SILVA 050161 450797508 

MARCOS FERNANDES MONTEIRO 050216 299757857 

PATRICIA CORRÊA PRADO DE ALMEIDA 050253 267878904 

REGINALDO  PAULINO LOPES 050278 549079397 

RODRIGO FERNANDES JORDÃO 050086 365269839 

RODRIGO VEIGA REBOLLA 050187 412523942 

ROGÉRIO DE FREITAS 050153 26.142.069-0 

VANDRE LUIZ FERNANDES OLIVEIRA 050171 481225067 

WAGNER DIAS DE LACERDA 050152 429780746 

 


