
 

 

A Prefeitura Municipal de BOITUVA, torna pública a retificação do Edital de Abertura do Concurso Público 
02/2022, nos termos do item 13.9 do referido edital, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

1.2  

Cód Cargos 

Jorna
da Total 

de 
Vagas 

Vagas 

Ampla 

Concorrênci
a 

Vagas 

PCD 

(*) 

Escolaridade / 
Requisitos 

Salário base 
(***) 

 (R$) 

201 
GCM 
Masculino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12x36 
 

 

25 24 01 

I - ser brasileiro (a); 

II - ter 18 (dezoito) anos 
de idade e ter no 
máximo 30 (trinta) anos, 
completados até o dia 
31 (trinta e um) de 
dezembro do ano da 
realização do concurso; 

III - possuir altura 
mínima de 1,65m, se 
homem e 1,60m se 
mulher; 

IV - possuir 
escolaridade 
correspondente ao 
ensino médio 
(completo); 

V - estar em gozo dos 
direitos políticos; 

VI - ter bons 
antecedentes e bom 
procedimento 
comprovados em 
analise social; 

VII - gozar de boa 
saúde, comprovado em 
inspeção médica, 
psicologia e em exame 
de aptidão física; 

VIII - estar quite com o 
serviço militar; 

IX - ser legalmente 
habilitado para dirigir 
veículos (carros e 
motocicletas), portando 
a respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação; 

X - ser aprovado em 

R$ 2.430,25 

RET, Adicional 
de 

Periculosidade 



 

2 

concurso, atendendo às 
condições especiais 
prescritas em Lei ou 
Regulamento para o 
cargo e carreira, 
conforme previsão em 
edital; 

XI -  não possuir 
antecedentes criminais 
e, caso tenha sido 
servidor público, não ter 
sido demitido a bem do 
serviço público, 
enquanto durar a 
incompatibilidade; 

XII - ser aprovado em 
investigação social. 

202 
GCM 
Feminino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12x36 
 

 

14 13 01 

I - ser brasileiro (a); 

II - ter 18 (dezoito) anos 
de idade e ter no 
máximo 30 (trinta) anos, 
completados até o dia 
31 (trinta e um) de 
dezembro do ano da 
realização do concurso; 

III - possuir altura 
mínima de 1,65m, se 
homem e 1,60m se 
mulher; 

IV - possuir 
escolaridade 
correspondente ao 
ensino médio 
(completo); 

V - estar em gozo dos 
direitos políticos; 

VI - ter bons 
antecedentes e bom 
procedimento 
comprovados em 
analise social; 

VII - gozar de boa 
saúde, comprovado em 
inspeção médica, 
psicologia e em exame 
de aptidão física; 

VIII - estar quite com o 
serviço militar; 

IX - ser legalmente 
habilitado para dirigir 
veículos (carros e 
motocicletas), portando 
a respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação; 

X - ser aprovado em 

R$ 2.430,25 

RET, Adicional 
de 

Periculosidade 
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concurso, atendendo às 
condições especiais 
prescritas em Lei ou 
Regulamento para o 
cargo e carreira, 
conforme previsão em 
edital. 

XI -  não possuir 
antecedentes criminais 
e, caso tenha sido 
servidor público, não ter 
sido demitido a bem do 
serviço público, 
enquanto durar a 
incompatibilidade; 

 

 

Leia-se 

 

Cód Cargos 

Jorna
da Total 

de 
Vagas 

Vagas 

Ampla 

Concorrênci
a 

Vagas 

PCD 

(*) 

Escolaridade / 
Requisitos 

Salário base 
(***) 

 (R$) 

201 
GCM 
Masculino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:00 
as 

17:00 
 

ou 
 

12X24 
ou 

12X48 

ou 

12X36 

25 24 01 

I - ser brasileiro (a); 

II - ter 18 (dezoito) anos 
de idade e ter no 
máximo 30 (trinta) anos, 
completados até o dia 
31 (trinta e um) de 
dezembro do ano da 
realização do concurso; 

III - possuir altura 
mínima de 1,65m, se 
homem e 1,60m se 
mulher; 

IV - possuir 
escolaridade 
correspondente ao 
ensino médio 
(completo); 

V - estar em gozo dos 
direitos políticos; 

VI - ter bons 
antecedentes e bom 
procedimento 
comprovados em 
analise social; 

VII - gozar de boa 
saúde, comprovado em 
inspeção médica, 
psicologia e em exame 
de aptidão física; 

R$ 2.430,25 

RET, Adicional 
de 

Periculosidade 



 

4 

VIII - estar quite com o 
serviço militar; 

IX - ser legalmente 
habilitado para dirigir 
veículos (carros e 
motocicletas), portando 
a respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação; 

X - ser aprovado em 
concurso, atendendo às 
condições especiais 
prescritas em Lei ou 
Regulamento para o 
cargo e carreira, 
conforme previsão em 
edital; 

XI -  não possuir 
antecedentes criminais 
e, caso tenha sido 
servidor público, não ter 
sido demitido a bem do 
serviço público, 
enquanto durar a 
incompatibilidade; 

XII - ser aprovado em 
investigação social. 

202 
GCM 
Feminino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:00 
as 

17:00 
 

ou 
 

12X24 
ou 

12X48 

ou 

12X36 

14 13 01 

I - ser brasileiro (a); 

II - ter 18 (dezoito) anos 
de idade e ter no 
máximo 30 (trinta) anos, 
completados até o dia 
31 (trinta e um) de 
dezembro do ano da 
realização do concurso; 

III - possuir altura 
mínima de 1,65m, se 
homem e 1,60m se 
mulher; 

IV - possuir 
escolaridade 
correspondente ao 
ensino médio 
(completo); 

V - estar em gozo dos 
direitos políticos; 

VI - ter bons 
antecedentes e bom 
procedimento 
comprovados em 
analise social; 

VII - gozar de boa 
saúde, comprovado em 
inspeção médica, 
psicologia e em exame 
de aptidão física; 

R$ 2.430,25 

RET, Adicional 
de 

Periculosidade 
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VIII - estar quite com o 
serviço militar; 

IX - ser legalmente 
habilitado para dirigir 
veículos (carros e 
motocicletas), portando 
a respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação; 

X - ser aprovado em 
concurso, atendendo às 
condições especiais 
prescritas em Lei ou 
Regulamento para o 
cargo e carreira, 
conforme previsão em 
edital. 

XI -  não possuir 
antecedentes criminais 
e, caso tenha sido 
servidor público, não ter 
sido demitido a bem do 
serviço público, 
enquanto durar a 
incompatibilidade; 

 

 

Onde se lê: 

 

2.5 O candidato, ao se inscrever, declara, sob as penas da lei, que, após a habilitação no 
Concurso Público e no ato da convocação para o curso de formação, irá satisfazer as seguintes 
condições: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal; 

b) ter idade mínima na data de inscrição de 18 anos e máxima de 30 anos para os cargos da 
guarda; 

... 
 
 

Leia-se 

2.5 O candidato, ao se inscrever, declara, sob as penas da lei, que, após a habilitação no 
Concurso Público e no ato da convocação para o curso de formação, irá satisfazer as seguintes 
condições: 

c) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal; 

d) ter idade mínima na data de inscrição de 18 anos e máxima de 30 anos completos até o dia 31 
de dezembro da realização do concurso, para os cargos da guarda; 

 
 

Onde se lê: 

Guarda Civil Municipal 2ª Classe 

 

Leia-se 

Guarda Civil Municipal 3ª Classe, conforme previsto na Lei Complementar 1789 de 20 de julho de 2007 que 
estabelece o Estatuto da Guarda Civil Municipal 
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Onde se lê: 

 

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

 

Leia-se 

 

8.11 A Prova de Aptidão Física terá caráter eliminatório, devendo o candidato alcançar a pontuação mínima em 
cada um dos 3 (três) testes, conforme Anexo IV deste Edital e pontuação prevista na Lei Complementar 
1789/07. 

8.11.1 A pontuação final da prova de aptidão física será a somatória das notas obtidas em cada teste realizado, 
totalizando 100 (cem) pontos, não fazendo jus a acréscimos após o limite de 100 (cem) pontos. 

 

Onde se lê: 

 

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

 

Leia-se:  
8.15. O desempenho dos candidatos em cada teste de aptidão física será mensurado, através da obtenção 
da pontuação constante da Lei, valendo a contagem das execuções corretas feitas pelo avaliador. 

 

 

Onde se lê: 

8.16. Da avaliação de aptidão física resultará o conceito “apto” ou “não apto”. 

8.16.1. Os candidatos considerados “não aptos” serão excluídos do Concurso Público. 

 

 

Leia-se:  
8.16 Da avaliação de aptidão física resultará a nota do candidato. 

8.16.1 A nota da prova física terá caráter apenas eliminatório. 

 

 

Onde se lê: 

11.6.5 O Guarda Civil Municipal Aluno receberá, durante o curso uma bolsa de formação a ser paga pelos 
cofres públicos municipais, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do padrão de 
vencimento inicial da carreira de Guarda Civil Municipal 2ª classe, não incluindo nenhuma gratificação 
e/ou adicional sob qualquer título.  
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Leia-se 

 

11.6.5 O Guarda Civil Municipal Aluno receberá, durante o curso uma bolsa de formação a ser paga pelos 
cofres públicos municipais, no valor correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) do padrão de 
vencimento inicial da carreira de Guarda Civil Municipal 3ª classe, não incluindo nenhuma gratificação 
e/ou adicional sob qualquer título.  

 

 

Substitui-se o Anexo IV – Avaliação de Potencialidade Física  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA  

CONCURSO PÚBLICO 02/2022 
 

Descrição dos Testes 
Apoio de frente - apoiar mãos ao solo, membros superiores distendidos, e ponta dos pés tocando 

o solo. Após a posição avaliada deverá flexionar os braços e distendê-los, de forma repetida por um maior 
número de vezes, observando o ritmo, permitindo-se o repouso entre os movimentos. O exercício inicia-
se com o comando de "Atenção...já"e ao final, "Pare", durante um minuto. Execuções incompletas ou 
incorretas não serão contados. 

Abdominal (remador) - em decúbito dorsal com o corpo completamente estendido, tendo os braços 
no prolongamento do corpo. Por contratura da musculatura, curva-se a posição sentada, flexionando 
simultaneamente os joelhos, tomando-se por base os cotovelos, os quais devem ultrapassar a linha pelos 
joelhos, retornando a avaliada a posição inicial, iniciando novo movimento repetindo-o por maior número 
de vezes, em um minuto, sendo iniciado sob o comando de "Atenção...já" e ao final, "Pare". Movimentos 
incompletos não serão contados. 

Corrida em 12 (doze) minutos - a avaliada deverá se abster de alimentar-se duas horas antes e 
estar em boas condições de saúde, fato que é de inteira responsabilidade da candidata, devendo a 
avaliada, percorrer em uma pista de atletismo, ou em uma área demarcada, a maior distância possível em 
12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante o teste. Iniciar-se-á com "Atenção...já", dando um apito 
de orientação no décimo minuto, antes do apito final. A avaliada não deverá abandonar a pista ou 
retroceder, mas aguardar a liberação pelo(a) examinador(a). 

 

Na finalização de cada prova o candidato deverá assinar sua ficha de avaliação no campo correspondente, que 
conterá a contagem feita pelo avaliador. 

 

 

Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 

 

 

 

 

 
Boituva, 05 de outubro de 2022. 

 
 
 

Prefeito Municipal 


