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Edital nº 57/2022 – SEGES 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS DE APTIDÃO FÍSICA E NATAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Gestão de Pessoas, torna 
pública a CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE APTIDÃO FÍSICA E 
NATAÇÃO dos candidatos habilitados nas provas objetivas de GUARDA VIDAS no Concurso 
Público aberto pelo Edital nº 06/2022-SEGES, conforme instruções a seguir: 

DATA DA PROVA – 05 DE JUNHO DE 2022 

Os horários de apresentação constam do Anexo Único deste Edital 

Testes Local 

 
 Flexão de Braço (masculino e feminino) 
 Corrida de 50 metros (masculino e feminino) 
 Natação 

 

 
Local: Centro Esportivo e Recreativo da 
Zona Noroeste (Dale Coutinho) – Rua Fausto 
Felício Brusarosco, s/nº - Jardim Castelo – 
Santos. 
 

 

Atenção: 

A convocação dos candidatos habilitados para realizar a os testes de aptidão física e natação, 
consta por ordem alfabética, no Anexo Único deste Edital de Convocação. 

Não haverá alteração do horário de aplicação dos testes, definido neste Edital de 
Convocação. 

O candidato não poderá alegar prejuízo em sua performance em razão do horário para o qual 
foi convocado. 

Não será permitida a realização da prova de aptidão física e de natação em data, local, 
horário ou turma, diferentes do previsto neste Edital de Convocação. 

Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a realização da prova de aptidão física 
e de natação. 

Para a realização da prova de aptidão física e da prova de natação, 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 9, Capítulo 
VIII deste Edital. 

c) assinar Termo de Responsabilidade que será entregue ao candidato no local de aplicação 
das provas; 

d) entregar Atestado Médico conforme modelo constante do item 9 do Capítulo VIII, datado 
de até 20 (vinte) dias anteriores à data da prova, que o capacite a realizar testes de 
ESFORÇO FÍSICO; 

e) apresentar-se para a prova de aptidão física, com roupa e calçado apropriados para a 
prática desportiva, ou seja, calção para homens, bermuda para mulheres, camiseta, meia e 
tênis; e, 

f) apresentar-se para a prova de natação, com calção de banho (masculino – sunga ou 
equivalente), maiô (feminino), touca e chinelo de dedo. 

Modelo de atestado médico é o que segue: 



SECRETARIA DE GESTÃO 

 

 

2 

 

 

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 da prova de aptidão física e de natação do Concurso Público nº 06/2022, 
da Prefeitura de Santos. 

 ___________________ (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 atestado. Carimbo (nome/CRM) 

 

Não participará da prova de aptidão física e de natação o candidato que não apresentar o 
atestado ou cujo atestado esteja rasurado ou que não esteja em conformidade com o descrito 
neste Edital.  

O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento/alongamento para realização 
das provas, já que o mesmo não será ministrado pelos avaliadores. Não haverá 
compensação do tempo utilizado para a realização do aquecimento/alongamento. 

Para a realização das provas de aptidão física e de natação, recomenda-se ao candidato 
fazer sua refeição com antecedência de 2 (duas) horas em relação à realização dos testes.  

Anormalidades observadas com os candidatos, durante a aplicação destas provas, deverão 
ser informadas aos avaliadores, os quais as registrarão, não sendo aceitas reclamações após 
a realização dos testes. 

A descrição dos testes a serem realizados consta do Capítulo VIII do Edital de Abertura nº 
06/2022- SEGES. 

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. 

Em razão de condições climáticas ou força maior, a critério da banca examinadora, as Provas 
de Aptidão Física e de Natação poderão ser adiadas ou interrompidas, acarretando novo 
horário e/ou data a ser estipulados e divulgados aos candidatos presentes. Os candidatos 
que tiverem testes concluídos não os realizarão novamente. 

É de responsabilidade do candidato manter-se hidratado, durante a aplicação dos testes. 
Aconselha-se que o candidato leve consigo água. 

Aplica-se à prova de aptidão física o disposto no Capítulo VI, itens 6.1, 6.2, 8, 22, 29 e sub 
itens. 

Em hipótese alguma haverá vista ou revisão da prova de aptidão física, em quaisquer das 
formas de avaliação, ou da prova de natação, seja qual for o motivo alegado. 

O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

 
Santos, 26 de maio de 2022. 

 
 

ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Gestão 
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ANEXO ÚNICO  

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO 
FÍSICA E NATAÇÃO   

1ª TURMA - 204- GUARDA VIDAS - MASCULINO 

Inscrição Candidato Horário 

57628 ALEX PAULINO DA SILVA 08 horas 

55158 BRUNO BUZATTI 08 horas 

54570 CAYQUE DE FRANCESCO SOUTO 08 horas 

49034 CLAUDIO GIRENZ ABREU 08 horas 

42773 DIEGO SILVA CORREIA 08 horas 

43062 DOUGLAS DE ASSIS LOURENÇO 08 horas 

49996 EBER FERREIRA DOMINGUES DA COSTA 08 horas 

47754 FABIO COVALLI CASTILHO 08 horas 

41054 FÁBIO NEGRÃO OLIVEIRA 08 horas 

40735 FELIPE BATISTA COSTA DA SILVA 08 horas 

45861 FELIPE LEANDRO SOUSA DE FREITAS 08 horas 

51464 FILLIPE FERNANDES ASSUNÇÃO 08 horas 

50548 FLAVIO RODRIGUES DA SILVA LARES 08 horas 

54256 GUILHERME FERNANDES CUNHA 08 horas 

53049 GUILHERME MARQUES CICHELLO 08 horas 

 

2ª TURMA - 204- GUARDA VIDAS - MASCULINO 

Inscrição Candidato Horário 

41851 GUSTAVO DA SILVA 09 horas 

44239 JOÃO EMILIO NETO 09 horas 

44030 JONAS BARCELOS JUNIOR 09 horas 

47144 JOSÉ ÁLVARO FERREIRA 09 horas 

42986 LUCAS GARCIA AFFONSO 09 horas 

49316 LUIZ FELLIPE ANDRADE FERREIRA 09 horas 

53194 LUIZ GUILHERME CASTRO 09 horas 

55545 MARCELO DA CRUZ DA SILVA 09 horas 

50408 MARCOS AUGUSTO FELIX DE ARAUJO 09 horas 

55156 OTHO GUSMÃO BUENO DA SILVA 09 horas 

55239 PAULO ROBERTO SERRA 09 horas 

46026 THALLES HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA 09 horas 

42569 WELLINGTON VIEIRA DE MENEZES 09 horas 

41971 WESLEY SOUSA DOS REIS 09 horas 

43674 WILLIAN DOS SANTOS SILVA 09 horas 

50020 WILLIAN VINICIUS FERREIRA 09 horas 
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3ª TURMA - 204- GUARDA VIDAS - FEMININO 

Inscrição Candidato Horário 

40325 ALINE DOS SANTOS SANTANA 10 horas 

51884 DIENE LEAL DE MELO 10 horas 

41478 ROBERTA SÔNIA SOUSA ROCHA 10 horas 

 


