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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 
CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DO EXAME 
AGENTE DE TRÂNSITO E CONVOCAÇÃO PARA O TESTE FISI 

Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos quanto à execução da Prova Física prevista e 
regulamentada no Anexo VII, do Edital; 

 
Cumprindo a disposição editalícia disposta no Cronograma de Execução do Concurso, em que se faz 

necessária marcar a data e local do aludido exame; 
 
A Comissão Organizadora do Concurso Púbico da Prefeitura Municipal de Picos-PI CONVOCA o (a) s 
candidato (a) s abaixo para comparecerem, no dia 27/11/2016 à realização do Teste de Aptidão Física 
(TAF): 
 
LOCAL DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:  
 

PREMEN 
RUA: Rua Monsenhor Hipólito, s/n. 
BAIRRO: Canto da Várzea 
CIDADE: Picos-PI 
 
HORÁRIO DE INÍCIO DOS TESTES:  

Pontualmente às 8h00min (não será admitido atraso sob nenhuma alegação). 
 
ATENÇÃO:  

É necessário comparecer ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência para apresentação do 
Atestado Médico, aquecimento e recebimento das orientações necessárias. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:  

Atestado Médico e Documento de Identificação com foto. 
 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA 2ª ETAPA – TAF (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 135) – POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
 

Nº NOME Nº DE INSCRIÇÃO 
1.  FRANCISCO KLENOBERG DE SÁ SOUSA 10.206 

2.  ANTÔNIO ADENILDO LUZ 11.174 

3.  RONILDO JOSÉ DOS SANTOS 1.792 

4.  NUBERVAL ALVES DO VALE 9.115 

5.  MARCELIO SOUZA SILVA 11.600 

6.  JONIEL WILSON PEREIRA 7.686 

7.  HELBERT ALVES MONTEIRO DA SILVA 4.850 

8.  DOMINGOS BORGES LEAL JUNIOR 11.369 

9.  DIEGO RODRIGUES RAMOS 1.106 

10.  GUTEMBERG DA SILVA SANTOS 354 

11.  FRANCISCA MARIA DE ARAÚJO 1.152 

12.  GLEISSON VERAS TOMAZ DA SILVA 698 

 



 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
Seriedade, Compromisso e Competência 

 
 

 
ANEXO VII – DO EXAME FÍSICO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  

ETAPA MERAMENTE ELIMINATÓRIA 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TAF 
 
7.1.A – Serão convocados para a prova de Capacidade Física os primeiros 12 (doze) candidatos, classificados 
na etapa anterior, para o cargo de Guarda Municipal de Trânsito, considerando a utilização de critérios de 
desempate presentes neste Edital. 
 
7.2.A – Os candidatos que não atingirem classificação suficiente para participar desta etapa, ainda que 
tenham obtido nota suficiente para aprovação, conforme critério de desempate deste Edital, estarão 
automaticamente excluídos do Concurso 
 
7.3.A – Os candidatos convocados para esta etapa deverão apresentar-se para a prova de Capacidade Física 
munidos de: 
 
a) documento único de identidade original de valor legal;  
 
b) atestado médico original, em papel timbrado, com o carimbo em que constem o nome e o CRM do médico, 
expedido em data, no máximo, retroativa a 20 (vinte) dias da realização da prova de Capacidade Física, 
comprovando estar o candidato em pleno gozo de saúde física e mental, apto, portanto, para ser submetido 
à prova de Capacidade Física. 
 
7.4.A – Será eliminado do Concurso o candidato que não atender ao disposto no item 7.3.A.  
 
7.5.A – A prova de Capacidade Física será composta dos seguintes testes: flexão abdominal e resistência 
aeróbica.  
 
7.6.A – Os procedimentos para a realização dos testes da prova de Capacidade Física estão especificados 
abaixo: 
 
7.6.1.A – Procedimento Um: Flexão Abdominal. Procedimentos:  
a) O avaliado coloca-se em decúbito dorsal com o quadril e joelhos flexionados e plantas dos pés no solo. Os 
antebraços são cruzados sobre a face anterior do tórax, com as palmas das mãos sobre os ombros. As mãos 
devem permanecer em contato com os ombros durante toda a execução dos movimentos;  
b) Os pés são seguros por um colaborador para mantê-los em contato com a área do teste (solo). O 
afastamento entre os pés não deve exceder a largura dos quadris;  
c) O avaliado, por contração da musculatura abdominal, curva-se à posição sentada, até o nível em que ocorra 
o contato dos cotovelos com os joelhos e, em seguida, retoma à posição inicial (decúbito dorsal) até que toque 
o solo pelo menos com a metade superior das escápulas;  
d) A prova é iniciada com o comando “atenção já!” e finalizada com o comando “pare!”;  
e) O cronômetro é acionado no comando “atenção já!” e travado no “pare!”;  
f) O repouso entre os movimentos é permitido e o avaliado deverá saber disso antes do início do teste.  
g) Será aprovado o(a) candidato(a) que realizar 15 (quinze) movimentos executados corretamente, no prazo 
de trinta segundos (30”). 
 
7.6.2.A – Procedimento Dois: Resistência Aeróbica. Procedimentos: 
 
a) O teste consiste em correr a distância de 2.400 metros no tempo de treze minutos (13’), para candidatos 
do sexo masculino e de quinze minutos (15’), para candidatos do sexo feminino;  
b) O número de avaliados em cada teste será de, no máximo, cinco de cada vez, por avaliador.  
c) A prova é iniciada com o comando de “atenção, já!”, acionando-se concomitantemente o cronômetro. Será 
finalizada com a passagem pela marca de 2.400 metros, quando será anotado o tempo gasto pelo avaliado; 
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7.7. A – Para a prova de Capacidade Física, o candidato deverá comparecer ao local designado, sendo 
recomendado o uso de trajes adequados: camiseta, calção de ginástica ou malha e tênis com meia. 
 
7.8.A –Não será admitido o uso de qualquer substância química capaz de alterar o desenvolvimento natural 
do candidato, ficando a Comissão Examinadora autorizada a fazer sorteio, por meio do número de inscrição, 
de qualquer concorrente para sujeição a exames laboratoriais de sangue e urina. Será eliminado o candidato 
que se negar a fornecer o material para exame, bem como aquele cujo resultado for positivo. 
 
7.9.A – O(a) candidato(a) convocado(a) para prestar a prova de Capacidade Física que apresentar condição 
física, psíquica ou orgânica (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, etc.), mesmo que 
temporária que o impossibilite de realizá-la integralmente na data estipulada, será eliminado do Concurso. 
 
7.10.A – O candidato que não concluir, com aproveitamento, qualquer um dos testes da prova de Capacidade 
Física estará automaticamente eliminado do Concurso, conforme as especificações constantes acima. 
 
7.11.A – O Município de Picos e o Instituto Machado de Assis não se responsabilizam por acidentes que 
possam ocorrer com o candidato durante a execução dos testes da prova de Capacidade Física. 
 
7.12.A – O resultado de cada teste da prova de Capacidade Física será registrado pelo examinador na Ficha 
de Avaliação do candidato, no término da aplicação dos mesmos. 
 
7.13.A – A Comissão Examinadora emitirá, através de ata, o parecer de APTO OU REPROVADO em vista dos 
índices mínimos acima especificados, de forma que o candidato REPROVADO estará automaticamente 
ELIMINADO do certame (RETIFICADO). 
 
7.14.A – O candidato que deixar de comparecer a esta etapa, sob qualquer motivo, será eliminado do Concurso 
Público. De forma que, em hipótese alguma, será aplicada prova de segunda chamada. 
 
 

RESUMO DAS ATIVIDADES 
 

 
PROVAS 

ÍNDICE MÍNIMO TEMPO  MÁXIMO 2ª 
TENTATIVA 

 

HOMEM 
 

MULHER 
 

HOMEM 
 

MULHER 

1ª Flexão Abdominal 15 repetições 15 repetições 30 seg 30 seg Não há 

2ª  Resistência Aeróbica: Corrida 2.400m 2.400m 13min 15min Não há 

 


