Prefeitura Municipal de Serra Preta

EDITAL 03/2019 DE CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA PRETA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, nos
termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal Nº 490,
de 29 de maio de 2017 e demais legislações pertinentes e em cumprimento às normas estabelecidas pelo
Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, torna público o Edital de Convocação para Teste de Aptidão

Física do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Serra Preta – Ba., para o cargo de Guarda
Municipal.
Art. 1– ETAPA III - Teste de Aptidão Física (TAF) - (Caráter eliminatório): Será realizado no dia
17/08/2019 (sábado), a partir das 08h, na Academia de Saúde, localizada na Avenida Contorno, Distrito
de Bravo, Serra Preta, e posteriormente, os candidatos serão encaminhados ao Estádio José Oliveira
Leite, situado na Avenida Melquíades Figueirêdo, Distrito de Bravo, Serra Preta. Os candidatos devem
chegar ao local até as 07:30h para a chamada e identificação, correndo risco de eliminação caso não
compareçam no horário determinado.
a) Será aplicado aos candidatos aprovados para Guarda Municipal, cuja classificação corresponde ao
triplo das vagas previstas para o cargo, conforme seguinte tabela:

b) O candidato deverá apresentar-se no local de realização da prova munido de documento original com
foto e relatório médico que ateste estar em pleno gozo de saúde física e mental.
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c) Será submetido ao teste físico o candidato que estiver de posse do relatório médico original, escrito em
papel timbrado, contendo carimbo, assinatura e o CRM do emitente, expedido até 30 (trinta) dias antes da
realização do teste, atestando a aptidão física do candidato.
d) Será considerado apto o candidato que alcançar os índices físicos mínimos exigidos em todos os testes.
e) O candidato que vier a acidentar-se em qualquer um dos testes da prova física estará automaticamente
eliminado do concurso, não cabendo nenhum recurso contra esta decisão.
f) O candidato que deixar de comparecer ou não atender à chamada para a realização dos testes estará
automaticamente eliminado do concurso.
g) O resultado de cada teste será registrado pelo examinador na ficha de avaliação do candidato.
h) O candidato considerado INAPTO tomara ciência de sua eliminação logo após a finalização dos testes,
sendo anotada sua condição na ficha de avaliação, ficando impedido de prosseguir na etapa.
i) Na flexão de braços serão aceitas a pegada supinada e a pegada pronada. A flexão abdominal deve ser
realizada com as pernas flexionadas na subida com o cotovelo tocando nas pernas.

Serra Preta, 01 de Agosto de 2019.

Comissão Fiscalizadora do Concurso Público
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