
 

CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL 
EDITAL 011/2012  -  RETIFICAÇÃO 

 
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 02, 03 e 04/07/12. 

 
 
IX – DO EXAME ANTROPOMÉTRICO E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 

ONDE SE LÊ:  
(...) 
NTAF = nota do Teste de Aptidão Física 
P1 = nota obtida na prova 1 - flexão abdominal com os joelhos flexionados – 01 (um) minuto 
P2 = nota obtida na prova 2 - corrida de 50 metros 
P3 = nota obtida na prova 3 - barra fixa (masculino) / flexão de braço (feminino) 
P4 = nota obtida na prova 4 - impulsão horizontal 
P5 = nota obtida na prova 5 - corrida de 12 minutos 
 
LEIA-SE:  
(...) 
NTAF = nota do Teste de Aptidão Física 
P1=nota obtida na prova 1- barra fixa(masculino) / flexão de braço (feminino) 
P2= nota obtida na prova 2 - flexão abdominal com a flexão dos joelhos - 01 (um) minuto 
P3= nota obtida na prova 3 - impulsão horizontal 
P4= nota obtida na prova 4 - corrida de 50 metros 
P5= nota obtida na prova 5 - corrida de 12 minutos 
 

 
ANEXO IV   -   TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
 
ONDE SE LÊ:  
Prova 1 - FLEXÃO ABDOMINAL COM OS JOELHOS FLEXIONAD OS – 01 (um) minuto 
(...) 
Prova 4 -  IMPULSÃO HORIZONTAL 
Ao comando, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha demarcatória inicial, em pé e com pés paralelos e sem 
tocar a linha. Ao comando “INICIAR”,  o candidato deverá, com um único impulso e sem corrida de aproximação, 
saltar à frente a máxima distância possível, buscando ultrapassar o espaço entre as linhas demarcatórias inicial e 
final. A marcação da distância saltada será considerada a distância entre a marca inicial e a região mais próxima do 
corpo do candidato que tocar o solo. Caso não seja atingida a marca mínima, será permitida ao avaliado uma 
segunda tentativa, devendo haver um intervalo de 30 (trinta) minutos entre uma tentativa e outra. A pontuação do 
teste de impulsão horizontal será atribuída conforme tabela a seguir: 
 

 

LEIA-SE:  
Prova 1 - FLEXÃO ABDOMINAL COM A FLEXÃO DOS JOELHOS  – 01 (um) minuto 
(...) 
Prova 4 -  IMPULSÃO HORIZONTAL 
Ao comando, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha demarcatória inicial, em pé e com pés paralelos e sem 
tocar a linha. Ao comando “INICIAR”,  o candidato deverá, com um único impulso e sem corrida de aproximação, 
saltar à frente a máxima distância possível, buscando ultrapassar o espaço entre as linhas demarcatórias inicial e 
final. A marcação da distância saltada será considerada a distância entre a marca inicial e a região mais próxima do 
corpo do candidato que tocar o solo. A pontuação do teste de impulsão horizontal será atribuída conforme tabela a 
seguir: 
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