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CONCURSO PÚBLICO 

 
 

RETIFICAÇÃO  DO EDITAL N° 001/2010 
02 de junho de 2.010. 

 
 
 
A Comissão Especial Organizadora de Concurso Público, no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com o item 8.13, do Edital de Abertura das Inscrições torna pública a Retificação  do 
Edital nº 001/2010 no que segue: 
 
 
Item 4.41 – Passa a ter a seguinte redação: 
 

4.41 Haverá Provas Práticas para os candidatos aos empregos de Agente Operacional 
de Serviços Públicos (Trabalhador Braçal) e Agente Operacional de Serviços Públicos 
(Borracheiro), conforme mencionado na Tabela do item 4.1 deste Edital, cujas 
especificações seguem abaixo: 

 
4.41.1 Agente Operacional de Serviços Públicos (Bor racheiro): 
 

 - Reparo de pneus e câmaras 
- Vulcanização 
- Remendo de pneumáticos e câmara de ar 
- Troca de pneus 
- Reconhecimento de materiais 

 

4.41.2  Agente Operacional de Serviços Públicos (Tr abalhador Braçal): 
  

- Utilização de EPIs 
- Utilização de ferramentas 
- Abertura de valas 
- Transporte de materiais 
 

Item 4.56 – Passa a ter a seguinte redação: 

4.56 O candidato convocado deverá apresentar Atestado Médico, emitido com o máximo 
de 5 (cinco) dias corridos de antecedência à data da prova (inclusive), que certifique 
especificamente estar apto para o esforço físico ao qual será submetido, sendo que também 
serão aceitos Atestados Médicos emitidos, exclusivamente, no período de 12 a 16 de maio de 
2.010 (período que antecedeu a primeira data da prova, suspensa por ordem judicial). Deverá 
também estar alimentado e com roupa apropriada para prática desportiva, ou seja, calção 
para homens, bermuda para mulheres, camiseta, meia e tênis. 
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Item 4.62 – Passa a ter a seguinte redação: 
 

4.62 .A Avaliação de Aptidão Física consistirá de 4 (quatro) testes, quais sejam: 
 

PARTE I - FLEXÃO DE BRAÇO (Masculino e Feminino) 
No movimento de flexão de extensão do cotovelo, o indivíduo começa com a articulação 
do cotovelo em extensão, devendo as mãos estar posicionadas sobre o chão na linha dos 
ombros. A flexão será efetuada até que o tórax toque o chão, devendo os cotovelos 
abduzir em relação ao tronco, conforme a flexão do cotovelo for desenvolvida. Para 
mulheres o movimento sofre uma modificação quanto ao posicionamento dos joelhos (os 
joelhos apoiados ao chão e os pés suspensos e cruzados). Estender os mesmos, voltando 
à posição inicial. Quando a extensão for completada, contar-se-á uma execução. 
MÚSCULOS AVALIADOS (RASCH, BURNE, 1977; WIRHED, 1984) 
Peitorais/tríceps/braquial/deltóide anterior. 

PARTE II – ABDOMINAL – 1 MINUTO  
No movimento de flexão anterior do tronco na posição decúbito dorsal, as plantas dos pés 
deverão estar sobre o chão com os calcanhares unidos a uma distância de 30 a 45 cm 
das nádegas. O avaliado, por contração de musculatura abdominal, curva-se até a 
posição sentada, flexionando o abdômen em direção às pernas até o nível em que ocorra 
a passagem dos membros superiores estendidos e paralelos ao solo, ao lado dos joelhos, 
tomando-se por base os cotovelos, os quais devem ultrapassar a linha formada pelos 
joelhos, retornando o avaliado à posição inicial (decúbito dorsal) até que toque o solo com 
as escápulas. Voltando a posição inicial contar-se-á uma execução. 
MÚSCULOS AVALIADOS (RASCH, BURNE, 1977; WIRHED, 1984) 
Abdominais/flexores do quadril 

PARTE III – CORRIDA 50 METROS   
O candidato deverá percorrer a distância de 50 metros, em linha reta. A posição de saída 
será em afastamento ântero-posterior das pernas e com o pé da frente o mais próximo 
possível da marca de largada. Deverá ser ininterrupta,  não sendo permitido o repouso ou 
pausa até o término do teste.  
 
PARTE IV - CORRIDA 12 MINUTOS  
O teste deverá ser realizado em 12 minutos, em pista demarcada, ininterruptamente, sendo 
permitido andar durante a sua realização. Faltando 2 (dois) minutos para o encerramento do teste 
será emitido um aviso a todos os candidatos sobre o tempo já decorrido. Após 12 (doze) minutos, 
será dado um sinal e o candidato deverá parar no lugar em que estiver. O candidato deverá ficar 
em pé, andando transversalmente na pista, onde aguardará a anotação do seu percurso pelo fiscal 
do teste.  

 
Tabela de exigências mínimas - MASCULINA 

Testes Idade 
(anos) Flexão de 

Braço Abdominal 
Corrida de 

50m 
Corrida de 12 

minutos 
18-29 20 32 10"00 2200m 
30-39 16 28 10"25 2000m 
40-49 12 23 10"75 1700m 

50 ou mais 8 18 11"00 1600m 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
 

 3 

 
Tabela de exigências mínimas - FEMININA 

Testes Idade 
(anos) Flexão de 

Braço Abdominal 
Corrida de 

50m 
Corrida de 12 

minutos 
18-29 16 28 10"50 1800m 
30-39 13 24 10"75 1700m 
40-49 10 19 11"00 1500m 

50 ou mais 7 14 11"25 1400m 

 
 

4.62.1. Será considerada a idade do candidato no dia da realização da prova, comprovada 
pelo documento referido no item 4.55.  

 
Item 4.63 – Passa a ter a seguinte redação: 
 

4.63. A Avaliação de Aptidão Física, nas suas modalidades, será realizada considerando 
os critérios e procedimentos descritos neste Edital, além das marcas mínimas indicadas 
nas respectivas tabelas do item 4.62. 

 
Os demais itens do Edital  001/2.010 permanecem ina lterados 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 02 (dois) dias de junho de 2.010 (dois mil 
e dez). 
 
 
 
 
 

DELORGES MANO 
Presidente da Comissão Especial de Concursos 

 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 

MARCELO FORTES  BARBIERI 
Prefeito Municipal 

 
 
 


