
 

COMUNICADO CONCURSO PÚBLICO  
AGENTE DE DEFESA CIVIL -   EDITAL Nº 006/2012 

 
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos altera a redação dos itens a seguir 

discriminados, referentes ao Edital de Abertura do certame, publicado no Diário Oficial do 
Município dos dias 25, 28 e 29/05/2012. 

 
ONDE SE LÊ:  
 
IX – DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  
7. A nota final do Teste de Aptidão Física será igual à média aritmética simples das notas 
obtidas nas 03 (três) provas, aplicando-se a seguinte fórmula: 

NTAF = (P1+P2+P3), onde: 
3 

NTAF = nota do Teste de Aptidão Física 
P1 = nota obtida na prova 1 - flexão de braço – 01 (um) minuto 
P2 = nota obtida na prova 2 - flexão abdominal com os joelhos flexionados - 01 (um) minuto 
P3 = nota obtida na prova 3 - corrida de 12 (doze) minutos 
7.1. A NTAF somente será calculada para os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 
50 (cinquenta) pontos em cada uma das provas. 
 

ANEXO V 
Teste de Aptidão Física  

 
PROVA 2 -  FLEXÃO ABDOMINAL COM OS JOELHOS FLEXIONA DOS – 01 (um) minuto 
 
 
LEIA-SE:  
 
IX – DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  
7. A nota final do Teste de Aptidão Física será igual à média aritmética simples das notas 
obtidas nas 03 (três) provas, aplicando-se a seguinte fórmula: 

NTAF = (P1+P2+P3), onde: 
3 

NTAF = nota do Teste de Aptidão Física 
P1 = nota obtida na prova 1 - flexão de braço – 01 (um) minuto 
P2 = nota obtida na prova 2 - flexão abdominal com a flexão dos joelhos  - 01 (um) minuto 
P3 = nota obtida na prova 3 - corrida de 12 (doze) minutos 
7.1. A NTAF somente será calculada para os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 
50 (cinquenta) pontos em cada uma das provas. 
 

ANEXO V 
Teste de Aptidão Física  

 
PROVA 2 -  FLEXÃO ABDOMINAL COM A FLEXÃO DOS JOELHO S  – 01 (um) minuto 
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