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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI
CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA O CARGO DE AGENTE
DE TRÂNSITO E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO EXAME

AGENTE DE TRÂNSITO E CONVO
CAÇÃO PARA O TESTE FISI
Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos quanto à execução da Prova Física, prevista no item
1.4.1. e regulamentada no Anexo VIII, do Edital;
Levando-se em consideração o disposto na errata nº 07/2017;
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 Piracuruca CONVOCA TODOS
o (a) s candidato (a) s abaixo relacionados para comparecerem, no dia 15 de outubro de 2017
(Domingo) para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF):

LOCAL DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:
ESTÁGIO MUNICIPAL DOCA RIBEIRO – Avenida Manuel Divino de Sousa, S/N, Bairro de Fátima,
Piracuruca-PI.
HORÁRIO DE INÍCIO DOS TESTES:
Pontualmente às 6h30min (horário local) (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.
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CANDIDATOS CONVOCADOS PARA 3ª ETAPA – TAF (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA)
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO (CÓD. 102) – POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

NOME
WUILLAS FERNANDO DA SILVA
FRANCISCO DANTAS DA FONSÊCA JÚNIOR
BRIAN KALLARHAN DE SOUSA
JACKSON DE ARAUJO SOUZA
JAIRO DE OLIVEIRA ARAÚJO
IVO DE SOUSA FONETENELE JÚNIOR
HÉRIKA THAYS DE MELO ALMEIDA
MAURICIO FERNANDES DOS SANTOS
KLEVER MENEZES ARAUJO JUNIOR
LAIZA CARDOSO ESCORCIO
DAVI GOMES DA SILVA
GUTEMBERG DA SILVA SANTOS
BRUNA KAROLINE GONÇALVES DUARTE
WESLEY KELBERT FONTENELE CERQUEIRA
MATEUS CARDOSO DO AMARAL
DILSON OLIVEIRA DO VALE
GABRIELE ALVES DOS SANTOS
TACIO DE SOUZA LIRA
RAFAEL VICTOR DE MOURA SILVA
JACKSON MARTAN ALVES MOURA
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NETO
ERIMAR RODRIGUES SOARES
JOÃO PAULO LUSTOSA CARDOSO
TÚLIO DANRLEY MARQUES CARDOZO SANTOS
VANESSA RIBEIRO MONTE
JOSE GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS
ROOSELVET DO NASCIMENTO SILVA
VALDIR CEZAR DE BRITO JUNIOR
REINALDO OLIVEIRA SILVA
BREYVE WESLLEY CARVALHO MENESES
RODRIGO MACHADO NASCIMENTO
JOSÉ TEIXEIRA MARQUES NETO
FRANCIDILSON BRITO DIAS
MARIA IZAURA BRITO DA COSTA
CLAUDENILTON FERREIRA SILVA
TIARA CRISTINA DA COSTA SOUSA
ADILIO FRANCISCO PORTELA PEREIRA
FLAVIANO PEREIRA DA SILVA
JEAHN DA SILVA COSTA
GILSON GOMES ARAUJO
PAULO VICTOR VIANA SILVA
RUDSON COSTA COELHO
KLEISON COELHO LUSTOSA
STAYLON KARREL SAMPAIO DE BRITO

Nº DE INSCRIÇÃO
1.313
1.377
146
562
1.205
650
1.114
1.304
1.263
733
964
97
708
1.010
1.363
494
651
1.120
193
238
1.353
1.362
204
927
195
931
1.028
265
1.349
401
1.180
328
389
206
1.373
821
1.330
1.325
15
1.227
1.351
471
1.296
1.221
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

LEONARDO MACHADO GOMES
ADAILSON DA SILVA MENESES
JEANE CRISTINA GOMES ARAUJO
ERASMO MARTINS FERREIRA JÚNIOR
MARCUS VINÍCIUS ALVES
KAREM DE ARAÚJO SILVA
WELLINGTON MOURA CARVALHO
LÉURY AMORIM SILVA
STELLY KYARA SAMPAIO E SILVA
EDSON FONSECA DA SILVA
MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO APRIGIO
RAFAEL BRUNO CAVALCANTE MELO
CARLOS ROBERTO CARVALHO ARAUJO
WESLLEY RAMON DA COSTA GOMES
ANDRÉ LUIZ DE MORAIS SILVA
LAERTE BRUNO SANTANA MACHADO
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA SOUSA
DANIEL CARVALHO RODRIGUES
CLEITON OLIVEIRA NERES
EDNA FONSECA DA SILVA
JEDIAEL
NYCASSIO FERREIRA DE CASTRO
FRANCISCO DE ARAUJO SOUSA
RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA
ANDRE FEITOZA DE SOUSA
JOÃO COELHO DA SILVA FILHO
CRISTIANO SOUSA FONTENELE
GUSTAVO DE MELO AMARAL
THAMMYO PIRES ANDRADE
JOAO DOS SANTOS SOUSA
MAIESK MACHADO DA TRINDADE
EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
ODELIA MARIA ALVES
SILVANA LEITE SILVA
JALLISON ARAUJO DE SOUSA
ANTONIO DE MENESES BRITO NETO
GERSON LENON DE SOUSA JUSTINO
CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA
LUIZ COSTA TORRES FILHO
GUSTAVO ARAUJO DO NASCIMENTO
EDIMAR DE ARAUJO SAILVA
ROBINSON WELLINGTON FONSECA DE SOUSA
DIEGO DE LACERDA RODRIGUES
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO GOMES
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
MARIA DO REMEDIOS DA SILVA
MAXWELL GOMES TAVARES

695
322
574
1.308
189
90
1.364
1.070
968
430
856
1.160
948
1.067
244
819
1.283
1.142
1.344
880
431
329
369
376
1.312
1.395
230
553
566
351
940
181
1.370
807
1.274
862
1.146
58
121
525
743
1.297
397
1.269
1.097
1.169
1.295
860
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93.
94.
95.
96.
97.
98.

FRANCISCO MATHEUS BRITO BARBOSA
PEDRO HENRIQUE ALVES PASSOS
EDUARDO MACHADO DE CARVALHO
ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA
NYLTHANNIEL RIBEIRO MARCIANO
FRANCISCO RODRIQUES DA SILVA

302
343
826
1.044
522
341

OBSERVAÇÕES:
É vedada a permanência de acompanhantes no local de realização da etapa.
3.3. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (86)
3303-3146, pelo e-mail ima.concursopiracuruca2017@outlook.com
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ANEXO VIII
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO)

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (SOMENTE PARA O CARGO DE
AGENTE DE TRÂNSITO)
VIII. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO
8.1. Todas as provas do Teste de Aptidão Física terão caráter eliminatório, visando avaliar a capacidade física do candidato
para o desempenho das tarefas típicas do cargo e serão realizadas em locais a serem divulgados no site
www.institutomachadodeassis.com.br
8.2. Serão convocados para o Teste de Aptidão Física todos os candidatos classificados no cargo de Agente de Trânsito.
(Retificado em 10 de outubro de 2017).
8.3. O Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado conforme convocação específica a ser divulgada através da Internet, no
endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br e conforme anexo VIII do Edital;
8.4. O candidato deverá comparecer, em data e horário previsto em cronograma anexo, com trajes apropriados para a prática
de educação física, munido de ATESTADO MÉDICO ORIGINAL, específico para tal fim, emitido com antecedência máxima de
10 (dez) dias da data de realização do teste;
8.5. No atestado médico, deverá constar, expressamente, que o candidato esteja APTO para realizar o Teste de Aptidão Física
deste concurso e conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional, conforme modelo do anexo VIII.
8.6. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico em conformidade com o descrito neste Edital será impedido de
realizar o teste, sendo consequentemente eliminado do concurso;
8.7. O candidato deverá obter os índices para aprovação conforme Anexo VII;
8.8. As provas do Teste de Aptidão Física serão as mesmas para todos os candidatos, tendo em vista as atribuições específicas
para o desempenho dos cargos em epígrafe;
8.9. O candidato realizará o exame físico em 01 (um) único dia;
8.10. No dia de realização da avaliação de aptidão física, o candidato deverá assinar a lista de frequência, sob pena de ser
considerado ausente.
8.11 A avaliação de aptidão física consistirá da aplicação dos seguintes testes:
a) Barra fixa (somente para candidatos do sexo masculino);
b) Teste de corrida rápida de 100m;
c) Impulsão horizontal;
d) Corrida de 12 minutos.
8.12. Os procedimentos para realização dos testes de avaliação de aptidão física estão especificados no Anexo VII deste Edital.
8.13. Os testes de avaliação de aptidão física não ocorrerão necessariamente na ordem em que se encontram neste Edital,
podendo sofrer alteração na ordem de execução em função das condições climáticas ou de outros fatores, a critério da banca
examinadora.
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8.14. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões,
luxações, fraturas, pós-operatórios, etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos
candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado.
8.15. O resultado de cada teste, APTO ou INAPTO, será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do candidato ao
terminar a aplicação, quando o candidato deverá tomar ciência do resultado obtido.
8.16 O candidato que não alcançar a marca mínima estipulada na tabela de avaliação em qualquer um dos testes físicos não
poderá prosseguir na realização dos demais testes, sendo logo considerado inapto na avaliação de aptidão física e,
consequentemente, eliminado do Concurso, não sendo permitida a sua permanência no local de realização de testes.
8.17 Ao final da avaliação de aptidão física, o candidato será considerado APTO ou INAPTO.
8.17.1 Será considerado APTO na avaliação de aptidão física, o candidato que realizar todos os testes e alcançar a marca
mínima estipulada para cada um deles.
8.17.2 Será considerado INAPTO na avaliação de aptidão física e, consequentemente, eliminado deste Concurso Público, o
candidato que deixar de realizar algum dos testes exigidos e/ou não alcançar a marca mínima em qualquer um dos testes.
8.18 O candidato poderá interpor recurso nas datas previstas no Cronograma de Execução – Anexo I deste Edital referente
ao resultado da avaliação de aptidão física.
8.19. Não será permitido o auxílio mútuo entre os candidatos durante a realização das provas do exame físico, sendo
considerados eliminados do concurso àqueles que o fizerem;
8.20. Recomenda-se que o candidato, para realização dos exercícios tenha feito sua última refeição com uma antecedência
mínima de 2 (duas) horas;
8.21. Não caberá ao INSTITUTO MACHADO DE ASSIS /IMA - PI ou ao Município de PIRACURUCA-PI, qualquer
responsabilidade com o que possa acontecer ao candidato durante a realização da prova de aptidão física.
1. TESTE DE BARRA FIXA
1.1 Teste dinâmico de barra fixa (somente para candidatos do sexo masculino)
1.1.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste dinâmico de barra para os candidatos do sexo masculino
obedecerão aos seguintes critérios:
a) Posição inicial: Ao comando "em posição", o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal, a largura da pegada
deve ser aproximadamente a dos ombros, a pegada das mãos poderá ser em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo
do executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo do executante), os cotovelos em extensão, não poderá
haver nenhum contato dos pés com o solo, todo o corpo completamente na posição vertical;
b) Execução: Ao comando "iniciar", o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo
ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo. Em seguida, deverá estender novamente os cotovelos, baixando
o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma
unidade de execução.
1.1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) um componente da banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas;
b) quando o exercício não atender ao previsto neste Edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de
maneira correta;
c) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante da banca examinadora;
d) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos - somente aí será contada como uma execução
completa;

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACUCURA-PI
CNPJ: 06.116.461/0001-00
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência
e) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o corpo e após o comando dado
pelo auxiliar de banca;
f) excepcionalmente e para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial, será
permitida, neste caso, a flexão dos joelhos;
g) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição inicial
h) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos - somente aí será contada como uma execução
completa e correta. A não-extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um
movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato;
i) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para "descansar";
j) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos.
1.1.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste dinâmico de barra:
a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções;
b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;
d) apoiar o queixo na barra;
e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o movimento com os
cotovelos totalmente estendidos;
f) utilizar um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o peito para cima;
g) realizar a "pedalada";
h) realizar o "chute";
i) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinador permitir
expressamente a flexão de joelhos, para evitar os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial;
j) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de membros superiores;
l) o teste será encerrado quando o candidato perder o contato das mãos com a barra, ou realizar um procedimento proibido,
previsto neste Edital.
1.1.4 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo
não menor do que 05 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial.
1.1.5 Será eliminado do concurso o candidato do sexo masculino que não realizar o número mínimo de 3 repetições.
Teste dinâmico de barra fixa - índice mínimo:
Sexo
Masculino

Número mínimo de repetições
03

2. TESTE DE CORRIDA DE VELOCIDADE (100 METROS)
2.1. – A Corrida de Velocidade objetiva medir diretamente a velocidade e indiretamente a potência anaeróbica alática, através
do desempenho de correr 100 (cem) metros no menor tempo possível.
2.2.A – Posição Inicial: Posicionamento livre, anterior à linha de partida. Sugere-se o afastamento antero-posterior das pernas
e leve inclinação do tronco à frente.
2.3.A –Procedimento: Precedido da palavra “Atenção”, o sinal sonoro de início do teste será dado através de um silvo de apito.
Neste momento, o candidato deverá deslocar-se correndo no percurso indicado, na maior velocidade possível. O resultado
será o tempo, em segundo e centésimo de segundo, decorrido do sinal sonoro de início do teste até o momento em que o
tronco do candidato cruzar a linha demarcatória de chegada, completando a distância de 100 (cem) metros.
1.1.4 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo
não menor do que 05 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial.

Sexo
Masculino
Feminino

Corrida de Velocidade– índices
Indíce Mínimo
Tempo máximo
100 metros
100 metros

18 segundos
24 segundos

Intervalo entre tentativas
5 minutros
5 minutros
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3. TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL
3.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de impulsão horizontal, para os candidatos dos sexos masculino e
feminino, será a seguinte:
a) Ao comando “em posição”, o candidato deverá se posicionar atrás da linha de medição inicial (fazendo parte do valor a ser
medido), em pé, estático, pés paralelos e sem tocar a linha;
b) Ao comando “iniciar”, o candidato saltará à frente com movimento simultâneo dos pés. A marcação da distância saltada
será medida a partir da linha de medição inicial até a marca no solo, de qualquer parte do corpo, mais próxima da linha de
medição inicial, deixada pelo candidato.
3.2 A marcação levará em consideração o seguinte:
a) A parte do corpo que tocar o solo mais próxima da linha de saída será referência para a marcação;
b) Na aterrissagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída será a referência.
c) Serão concedidas duas tentativas ao candidato. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco)
minutos. Será considerada a melhor marca obtida pelo candidato nas duas tentativas.
3.3 O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa e, neste caso, será considerada a pontuação obtida na
primeira tentativa.
3.4 Não será permitido ao candidato:
a) receber qualquer tipo de ajuda física;
b) utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão;
c) perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão;
d) tocar com o(s) pé(s) a linha de medição inicial (salto “queimado”);
e) projetar o corpo à frente com consequente rolamento.
3.5 O salto realizado em quaisquer das condições proibidas no subitem anterior deste Edital será contado como tentativa,
sendo a distância saltada desconsiderada, e 02 (dois) saltos realizados nestas condições implicarão na eliminação do
candidato do Concurso Público.
3.6 Será eliminado o candidato que não atingir a distância mínima descrita abaixo:
DISTÂNCIA
Sexo masculino
1,80m

Sexo feminino
1,30m

4. TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS
4.1 O candidato, em uma única tentativa, terá o tempo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local
previamente demarcado, com identificação da metragem ao longo do trajeto.
4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para os candidatos do sexo masculino
e feminino obedecerão aos seguintes critérios:
a) o candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive,
parar e depois prosseguir;
b) os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito;
c) não será informado o tempo que restar para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o
seu tempo;
d) ao passar pelo local de início da prova, o candidato será informado de quantas voltas completou naquele momento, pelo
fiscal de pista;
e) após soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a
presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo continuar a correr ou caminhar no
sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término da prova.
4.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos:
a) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.);
b) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito encerrando a prova;
c) não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida;
d) abandonar a pista antes da liberação do fiscal.
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4.4 Será eliminado do concurso:
a) o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 2.000 metros, em 12 minutos;
b) a candidata do sexo feminino que não atingir a distância mínima de 1.600 metros, em 12 minutos;
c) o candidato de ambos os sexos que realizar procedimento proibido, previsto neste Edital.

Sexo
Masculino
Feminino

Teste de corrida de 12 minutos – índices mínimos:
Distância mínima a ser percorrida
2.000m
1.600m

RESUMO DAS ATIVIDADES
ÍNDICE MÍNIMO
PROVAS
1ª

Barra fixa (somente para homens)

2ª
3ª

Teste de corrida 12 minutos
Teste de Impulsão Horizontal

4ª

Corrida de Velocidade

HOMEM

TEMPO MÁXIMO

MULHER

HOMEM

MULHER

03 repetições

-

Sem limites

2.000m
1,80m

1.600m
1,30m

12 min
12 min
Sem limites

100 metros

100 metros

18 seg.

24 seg.

INTERVALOS
ENTRE
TENTATIVAS
Mínimo 5
minutos
5 minutos
Mínimo 5
minutos

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACUCURA-PI
CNPJ: 06.116.461/0001-00
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência

MODELO DO ATESTADO MÉDICO
ATESTADO
Atesto que ___________________________________________________________________________________,
Carteira de Identidade nº______________________, Órgão Expedidor:_________________________, está
APTO(A) a realizar, sem restrições, os 04 (quatro) testes da avaliação de aptidão física, descritos no
Anexo VIII do Edital _______/2017, do Concurso Público Prefeitura Municipal de PIRACURUCA-PI,
sendo:
Teste 1 – Barra fixa
Teste 2 – Corrida de Velocidade de 100 metros
Teste 3 - Impulsão horizontal
Teste 4 - Corrida de 12 minutos

Piracuruca (PI), _______________de ____________________________de 2017.

Nome legível do médico responsável: _______________________________________________________________
CRM: ___________________________

___________________________________________________
(Assinatura e carimbo do médico)

