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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS DE APTIDÃO FÍSICA  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Cubatão, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Cidadania e da Comissão Especial de Concurso Público, nos termos da legislação vigente, 
torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos habilitados na prova objetiva para o cargo de 
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DEFESA CIVIL para a REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
DE APTIDÃO FÍSICA. 
 

 

Data da Prova – 29 de maio de 2022. 

Local: CENTRO EDUCACIONAL E ESPORTIVO DE CUBATÃO “POLIESPORTIVO 
ROBERTO DICK” 
 
Endereço: Rua Bernardo Pinto, 188 - Vila Paulista, Cubatão - SP.  

 

 

Os horários de apresentação constam do Anexo Único deste Edital 

Leia atentamente as normas de segurança – COVID-19. 

 
Atenção, de acordo com o Edital: 

Para as Provas de Aptidão Física, de caráter eliminatório, serão convocados apenas os 
candidatos mais bem classificados na prova escrita objetiva, na proporção descrita na Tabela 
abaixo. 
 

Cargo/Função Critério para habilitação na prova objetiva 

TÉCNICO NÍVEL MÉDIO – 
TÉCNICO DEFESA CIVIL 

Estar entre os 60 candidatos com melhor nota na lista 
geral, mais os empatados na última nota considerada para 
este fim e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova 
objetiva.  
Estar entre os 3 candidatos com melhor nota da lista 
especial de deficiente, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% 
de acertos na prova objetiva.  
Estar entre os 12 candidatos com melhor nota da lista 
especial de candidato afrodescendente, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim, e ter 
obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva. 
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Esclarecimentos quanto à nota de corte: 

Listagem Geral: 60º candidato melhor habilitado = nota 26,00 (portanto, foram convocados os 
candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 26,00 pontos mais os empatados nessa 
nota. 

Lista Especial Deficiente: 1º candidato melhor habilitado = nota 20,00 (portanto, foram 
convocados os candidatos deficientes que obtiveram nota igual ou superior a 20,00 pontos 
mais os empatados nessa nota. 

Lista Especial Negro e Afrodescendente: 12º candidato melhor habilitado = nota 26,00 
(portanto, foram convocados os candidatos negros e afrodescendentes que obtiveram nota 
igual ou superior a 26,00 pontos mais os empatados nessa nota. 

Os candidatos que não estiverem na margem acima, ainda que tenham obtido o mínimo de 
50% de acertos na prova objetiva, estarão eliminados do Concurso Público. 

Não será permitida a realização da prova de aptidão física em data, local, horário ou turma 
diferentes do previsto no Edital de Convocação. 

A candidata que estiver impossibilitada de fazer a prova de aptidão física por motivo de 
gravidez, deverá comparecer no dia, local e horário abaixo determinado (Anexo Único) com 
atestado médico e exame que comprove tal condição. 

Apenas na hipótese acima elencada, poderá haverá segunda chamada para a sua realização.  

Para a realização das 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 6.9 deste 
Edital; 

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

d) entregar Atestado Médico conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital, 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.  

O candidato deverá portar sua própria caneta, sendo vedado o empréstimo deste ou de 
qualquer outro item. A assinatura da lista de presença, termo de responsabilidade e da ficha de 
prova também será feita com a própria caneta de cada candidato. 

O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento/alongamento para realização dos 
testes físicos, 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, 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, serão 
registradas pelos avaliadores.  

Alterações psicológicas, físicas ou fisiológicas temporárias não serão consideradas para 
tratamento diferenciado ou para solicitação de nova prova, devendo os candidatos realizarem 
os testes nas formas descritas no presente Edital como garantia aos princípios da 
impessoalidade e da isonomia em relação aos demais concorrentes 

A Prova de Aptidão Física terá caráter eliminatório, devendo o candidato alcançar a pontuação 
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mínima em cada um dos 4 (quatro) testes, conforme Tabela do Anexo V deste Edital.  

Do julgamento da prova de aptidão física resultará o conceito de “apto” ou “não apto”.  

O candidato que não obtiver a pontuação mínima em qualquer um dos testes descritos no 
Anexo V deste Edital, para essa fase ou que comparecer e não realizar os exercícios, será 
eliminado do Concurso. 

Não participará da avaliação de aptidão física o candidato que não apresentar o atestado 
mencionado no item 8.6 “d” ou cujo atestado esteja rasurado ou que não esteja em 
conformidade com o descrito nesse Edital. 

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. 

O desempenho dos candidatos em cada teste de aptidão física será mensurado, através da 
obtenção da pontuação constante das tabelas do Anexo V deste Edital, valendo a contagem 
das execuções corretas feitas pelo avaliador.  

É de responsabilidade do candidato manter-se hidratado, durante a aplicação dos testes.  

Aconselha-se que o candidato leve consigo água. 

Não serão fornecidos, no local de aplicação da avaliação, água e alimentos. 

Não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação das provas. 

Esclarecemos que as orientações e a forma correta de realização dos exercícios serão 
demonstradas pelo avaliador antes do início da prova. 

Aplica-se à prova de aptidão física o disposto no Capítulo referente à Prova Objetiva do Edital 
de Abertura, no que couber. 

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 realizarão todos os testes novamente, desprezando-se 
os resultados já obtidos. 

 
 

Cubatão, 11 de maio de 2022. 
 
 

José Luiz Oliveira da Silva 
Secretário Adjunto 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
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ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO MÉDICO (item 8.6, alínea “d”) 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

 

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 01/2022, da Prefeitura de Cubatão. 

 

 

___________________ (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) 
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ANEXO ÚNICO – ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE 
APTIDÃO FÍSICA – CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022  

 
 

1ª TURMA – TÉCNICO NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DEFESA CIVIL (FEMININO) 
 

Inscrição Candidato Horário 

52936 ADRIANA SANCHES DA SILVA CUNHA 08 horas 

52108 AGDA BORGES MORAIS DA SILVA 08 horas 

51174 ANA VICTORIA ALVES PINTO 08 horas 

51288 ANIELE DA SILVA LIMA 08 horas 

51232 BEATRIZ NOGUEIRA FRAGA DE OLIVEIRA 08 horas 

53751 BIANCA FERNANDES DE LIMA 08 horas 

54395 CATIA MAGALHÃES DA SILVA 08 horas 

53396 CRISTIANE SILVA DA FONSECA 08 horas 

52279 GISELLE PRISCILLA SANTOS SANT ANNA 08 horas 

54249 INGRID NERI DE PAIVA 08 horas 

50211 JÉSSICA PRISCILLA PEDRO MATOS 08 horas 

54146 KARINE COSTA DE MARIA SILVA 08 horas 

52332 MARIA JOSE MOREIRA COLASSO 08 horas 

53348 MARIANA NAMIE COBAIASHI 08 horas 

51052 MAYARA BEGUETTO REIS 08 horas 

52755 MICHELLE MONTEIRO CANAZZA 08 horas 
 

 
 

2ª TURMA – TÉCNICO NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DEFESA CIVIL (MASCULINO) 
 

Inscrição Candidato Horário 

52327 ADRIANO UGINO SANTOS 09 horas 

50467 ALEX BRUNO SOUZA CARDOSO 09 horas 

50771 ALEX DA SILVA 09 horas 

53586 ALEXSANDER SANTOS SILVA JUNIOR 09 horas 

54404 ALEXSANDRO GARCIA PARANHOS 09 horas 

52460 ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 09 horas 

52889 ANTUNES FRAMBALLGART SANTOS 09 horas 

51024 BRYAN SANTOS DE ARAUJO 09 horas 

52529 CARLOS VINÍCIUS VICTORINO 09 horas 

52996 CLODOALDO DO ROSÁRIO SANTOS 09 horas 

54414 DAVID ANDERSON MARTINS DE SOUZA 09 horas 

50382 EDNEI SHIGEEDA DE ANDRADE 09 horas 

50452 EDSON DE LIMA DOS PRAZERES 09 horas 

53083 ELÍZEO ESTEVES MENEZES ROMAY 09 horas 

52921 ELTON CARVALHO DE SOUZA 09 horas 

53917 FELIPE DA SILVA RIBEIRO 09 horas 

53401 FERNANDO AFONSO DE NADAI 09 horas 
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53583 FERNANDO GRILLO RIBEIRO 09 horas 

51591 FERNANDO JOSÉ GONGORA LOPES 09 horas 

54409 GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA 09 horas 

52153 GILENO SANTOS DA CONCEIÇÃO 09 horas 

51781 GLEYDSON ARTUR SILVA DOS SANTOS 09 horas 

53125 GUSTAVO COIMBRA 09 horas 

53001 HENRIQUE NOGUEIRA DE SANTANA 09 horas 

51637 JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA 09 horas 
 

 
 

3ª TURMA – TÉCNICO NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DEFESA CIVIL (MASCULINO) 
 

Inscrição Candidato Horário 

50357 JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA 10 horas 

53086 JOÃO PEDRO FIGUEIRA RODRIGUES FEIO 10 horas 

52260 JORGE OITAVEN ROCHA NETO 10 horas 

51463 LEANDERSON APOLONIO TEIXEIRA 10 horas 

53205 LUCAS ALVES SAMPAIO GOMES 10 horas 

52365 LUCAS CARIEL TADAO MIYASAKI 10 horas 

51921 LUCIANO LEITE DA SILVA 10 horas 

52489 MARCOS VINICIUS BARBOSA SILVEIRA 10 horas 

52727 MARCUS VINÍCIUS SILVA DOS SANTOS 10 horas 

53134 MARIA JOSÉ DA SILVA 10 horas 

51819 MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA 10 horas 

53794 MATHEUS MARTINS GAIATO 10 horas 

53786 MICHEL PASSOS FERREIRA 10 horas 

50768 PEDRO HENRIQUE MOREIRA SANTOS CRETELLA 10 horas 

52620 PEDRO OURO DOS SANTOS 10 horas 

50185 RICARDO JUAN DE PONTES SOUZA' 10 horas 

50499 ROBSON DE SOUZA GONÇALVES 10 horas 

51468 RODRIGO VITOR DE SOUZA 10 horas 

54181 ROQUE MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR 10 horas 

51291 RYAN KEN TAMASHIRO 10 horas 

52520 SAMUEL DE CARVALHO DOS SANTOS 10 horas 

52599 SUAN SOARES SCHRAMM 10 horas 

53311 TIAGO HIDEAKI KOGA WATANABE 10 horas 

52120 WAGNER VINICIUS DOS SANTOS BARROS 10 horas 
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
O presente Anexo contém as normas e as rotinas que deverão ser observadas e 
seguidas à risca por todas as pessoas envolvidas na realização do Concurso Público, 
incluindo aplicadores das provas, fiscais, equipe da limpeza, candidatos, 
acompanhantes das lactantes, bem como, a equipe de apoio presente durante a 
realização do Concurso Público, com o objetivo de se evitar a disseminação e 
proliferação do Coronavírus (COVID-19). O candidato deve ler sobre os protocolos de 
segurança previstos para o Concurso Público e, além disso, sugere-se que o candidato 
evite retirar a máscara, o fazendo somente quando estritamente necessário. 
  
Conforme Decreto nº 11.640, de 18 de março de 2022, da Prefeitura Municipal de 
Cubatão, o protocolo de segurança do Concurso Público estabelece que: 
 
a. É recomendado aos candidatos que levem garrafa de água potável para consumo 

próprio, uma vez que não será permitido a utilização de bebedouros e/ou de 
quaisquer outros dispositivos de uso coletivo. 

 
b. O candidato deverá portar sua própria caneta, lápis e borracha, sendo vedado o 

empréstimo destes itens. A assinatura da lista de presença também será feita com a 
própria caneta de cada candidato. 

 
c. Todas as pessoas envolvidas na realização deste Concurso Público, serão 

submetidas à medição de temperatura corporal, sendo certo que, todas aquelas que 
estiverem com temperatura corporal igual e/ou superior a 37,8° C (trinta e sete 
virgula oito graus célsius), conforme protocolo de testagem do Governo do Estado 
de São Paulo, serão proibidas de permanecer no local, bem como, realizar as 
provas evitando-se, assim, eventuais prejuízos à coletividade; 

 
d. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes, antes de ingressarem nos 

locais onde serão realizadas as provas, deverão passar álcool em gel nas mãos, 
cujo fornecimento e aplicação será feita pela equipe de apoio do Concurso Público, 
no ato de ingresso no recinto das provas; 

 
e. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão respeitar o 

espaçamento mínimo adotado pelos órgãos de saúde, durante o tempo em que 
permanecerem nas dependências e instalações dos prédios onde serão realizadas 
as provas do Concurso Público, evitando-se, assim, a aglomeração de pessoas. A 
distância entre uma pessoa e outra também deverá ser respeitada pelos candidatos 
quando da abertura dos portões e na saída. 

 
f. O uso de máscaras torna-se opcional e o descarte das mesmas será de 

responsabilidade do candidato, devendo, para tanto descartá-las em local seguro 
para evitar possível contágio e preservar a saúde das pessoas e do meio ambiente. 


