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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N° 02/2012 

 
O SEMAE Piracicaba, nos termos da legislação vigente e do Edital de Abertura do Concurso Público 02/2012, 
torna pública a convocação dos candidatos inscritos no referido Concurso para a realização das provas 
práticas (para os candidatos habilitados na prova objetiva ao cargo de TORNEIRO MECÂNICO) e provas de 
aptidão física para os candidatos habilitados na prova objetiva ao cargo de LEITURISTA DE HIDRÔMETRO)  
conforme segue. 
 
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – TORNEIRO MECÂNICO 
Data: 17 de junho de 2012. 
Local: SEMAE - Divisão de Manutenção e  Instalação Eletro- Mecânica  
Endereço: Avenida Beira Rio, 111 – Próximo ao Museu da Água 
Horário: Ver o esquema de convocação abaixo 
 
Lista nominal dos candidatos convocados: 
Nome do Candidato Inscr. RG Horário de Apresentação 

ROBERTO PUDMOVCKI 60353 359027039 8 horas 
VITOR ALEXANDRE LIMA 60883 41.752.763-9 8 horas 
RODRIGO GARCIA FREITAS 60894 306267433 9 horas 
ALAN SPIGOLON OLIVEIRA 60328 278253751 9 horas 
ALMIR BRAGA DA SILVA 60552 81554784 10 horas 
ÉLITON EVANDRO SILVA 60128 421811730 10 horas 
FABRICIO MARTINS DA SILVA 60189 41898492X 11 horas 
ELTON AMARO DE SOUZA 60273 380819831 11 horas 
GUILHERME MORATO 60906 479331471 12 horas 
RAFAEL JORGE SOARES BARBOSA 60560 49516169x 12 horas 
RAFAEL FERREIRA LOPES 60450 332181613 13 horas 
VALDOMIRO ALVES GOMES 60407 372730418 13 horas 
 
Atenção! 

A avaliação das provas práticas consistirá no desempenho das atribuições do cargo, apontadas no Anexo I 
do Edital de Abertura, obedecidos os seguintes critérios mínimos: 

• Conhecimento de materiais e equipamentos próprios do cargo; 

• Execução de tarefas próprias do cargo; 

• Obediência às normas gerais de segurança. 

Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido no Edital 
de Convocação e estiver munido do original do documento de identidade original e com foto. 

Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o horário e local 
pré-estabelecido no Edital de Convocação. 
 
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA – LEITURISTA DE HIDRÔMETRO 
Data: 17 de junho de 2012. 
Local: Serviço Social da Indústria – SESI 
Endereço: Luiz Ralph Benatti, 600 – Vila Industrial Piracicaba 
Horário: 14 horas 

 

Serviço Municipal de Água e Esgoto 

de Piracicaba - SEMAE 
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Lista nominal dos candidatos convocados: 
Nome Inscrição RG 
DARIO TRINDADE SOARES 60796 476461868 
ABRAHAO SANTOS ESTEVES DE CARVALHO 60760 523863238 
MATEUS SOARES DE B. RODRIGUES SAVINO 60437 47933884x 
FLAVIO HENRIQUE ANDRADE 60426 335752731 
FABIANA FIDENCIO FARINA 60511 262839477 
RAFAEL DE SOUSA PAULA 60290 15109916 
BEN HUR SILVERIO JUNIOR 60632 303857158 
VIVIANE SAMPAIO RAFAEL 60854 255427372 
CICERO ALEX MATOS RODRIGUES 60778 2,002E+11 
GERALDO DONIZETI SILVINO DE OLIVEIRA  60765 9271646 
HELTON RIGHI MOREIRA 60041 2,003E+11 
HERMÓGENES DIAS BACHETTA 60835 337614210 
JOSE MARCOS DA ROCHA 60753 296206064 
MARCELO LIMA 60330 207502882 
IVAN AUGUSTO DA SILVA 60460 412059794 
GILBERTO PEREIRA DE MORAES 60595 32505390-X 
GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA 60795 479713637 
 
 
Atenção! 

Não será permitida a realização da prova de aptidão física em data, local, horário ou turma diferentes do 
previsto no Edital de Convocação 

Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a sua realização.  

Para a realização Provas de Aptidão Física, o candidato deverá:  
• apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto no Edital de Convocação;  
• apresentar original de documento de identificação original e com foto.  
• assinar e entregar de Termo de Responsabilidade do próprio candidato que será entregue no local de 

aplicação das provas; 
• entregar Atestado Médico conforme modelo abaixo deste Edital, datado de até 20 (vinte) dias anteriores 

à data da prova, que o capacite a realizar testes de ESFORÇO FÍSICO; e  
• apresentar-se com roupa e calçado apropriados.  

 
MODELO DE ATESTADO MÉDICO  

 
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE  
  
Atesto, sob as penas da Lei, que o Senhor(a) _____________ portador(a) do RG _____, encontra-se apto(a) para realizar testes de 
esforços físicos, podendo participar da avaliação de aptidão física do Concurso Público nº 02/2012, do SEMAE de Piracicaba.  
 
___________________ (local e data)  
 
(OBS. Esta data não poderá ultrapassar 20 (vinte) dias corridos de antecedência da data da prova)  
 
___________________ (assinatura do profissional)  
 
Nome, assinatura e número do registro do profissional que elaborou o atestado.  
Carimbo (nome/CRM) 

 

O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento para realização dos testes físicos, já que o 
mesmo não será ministrado pelos avaliadores.  

Para a realização das provas de aptidão física, recomenda-se ao candidato fazer sua refeição com 
antecedência de 2 (duas) horas em relação à realização dos testes.  
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A Prova de Aptidão Física terá caráter eliminatório devendo o candidato alcançar a pontuação mínima em 
cada um dos testes conforme as regras dispostas neste Capítulo.  
 
Os candidatos serão submetidos a três testes: corrida de 12 minutos, abdominal e flexão, devendo obter a 
pontuação mínima em todos eles conforme Tabela abaixo. 

O candidato que não obtiver a pontuação mínima em qualquer um dos testes será considerado “inapto” 

O não comparecimento do candidato na prova de aptidão física caracterizará desistência do candidato e, 
conseqüentemente, em eliminação do Concurso.  

Os testes a serem aplicados na Prova de Aptidão Física serão os seguintes:  
Flexão de Braço: consiste no movimento de flexão de extensão do cotovelo. O candidato começa com a 
articulação do cotovelo em extensão, devendo as mãos estarem 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. Músculos avaliados: peitorais / tríceps / braquial / deltóide anterior. Embasados em RASCH, 
BURNE, 1977 e WIRHED, 1984. 
 
Marcas Mínimas  

Flexão de Braço – Masculino  Flexão de Braço - Femi nino 
IDADE MARCA MÍNIMA  IDADE MARCA MÍNIMA 

Até 29 anos 26  Até 29 anos 16 
Até 39 anos 19  Até 39 anos 13 
Até 49 anos 15  Até 49 anos 11 
Até 59 anos 12  Até 59 anos 08 
Até 69 anos 09  Até 69 anos 06 

 
Abdominal: consiste 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. Flexionando o abdômen em direção as pernas flexionadas e voltando a posição inicial. 
Músculos avaliados: abdominais / flexores do quadril. Embasados em RASCH, BURNE, 1977 e WIRHED, 
1984. 
 
Marcas Mínimas  

Abdominal – Masculino  Abdominal - Feminino 
IDADE MARCA MÍNIMA  IDADE MARCA MÍNIMA 

Até 29 anos 34  Até 29 anos 27 
Até 39 anos 27  Até 39 anos 22 
Até 49 anos 22  Até 49 anos 17 
Até 59 anos 18  Até 59 anos 10 
Até 69 anos 13  Até 69 anos 07 

 
Corrida de 12 minutos: consiste em, num determinado tempo, anotar o número de metros percorridos 
pelo candidato. O candidato deverá percorrer a maior distância possível no tempo determinado. 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 sinal 
de aviso a todos os candidatos. 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.  
 
Marcas Mínimas 

 
Corrida 12 minutos – Masculino  Corrida 12 minutos - Feminino 

IDADE MARCA MÍNIMA  IDADE MARCA MÍNIMA 
Até 29 anos 2.100 metros  Até 29 anos 1.850 metros 
Até 39 anos 1.900 metros  Até 39 anos 1.700 metros 
Até 49 anos 1.700 metros  Até 49 anos 1.550 metros 
Até 59 anos 1.500 metros  Até 59 anos 1.400 metros 
Até 69 anos 1.300 metros  Até 69 anos 1.250 metros 
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O desempenho dos candidatos em cada teste de aptidão física mensurado através da obtenção da 
pontuação constante das tabelas acima valendo a contagem das execuções corretas feitas pelo avaliador. 

 
 
 

Piracicaba, 12 de junho de 2012. 
 

Comissão do Concurso Público 
 

 


