
 

 

                                                                   ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB 

RUA: ANTÔNIO LUNA FREIRE Nº 146 – CENTRO MARI/PB  
CEP: 58345-000 TELEFONE: (83) 3287-1183 

 

EDITAL NORMATIVO DE PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  

 CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) 

 

A Prefeitura Municipal de Mari, Estado da Paraíba, torna público que será realizado teste de aptidão física para 

o cargo de Agente de limpeza urbana (Gari), com base nos dispositivos legais que dão respaldo e normatizam as 

regras estabelecidas no respectivo Edital. 

CAPÍTULO VI – TESTE DE APTIDÃO 

1. O teste de aptidão física para o cargo de Agente de limpeza urbana – (Gari), será realizado na cidade de             

Mari-PB, dia 19 de junho de 2016 . Os candidatos convocados deverão comparecer à PREFEITURA às 07h30min; 

2. A aplicação do teste de aptidão física terá início às 08h00min; 

2.1 Não Haverá segunda chamada ou repetição para a teste de aptidão física seja qual for o motivo alegado. 

3.  O Teste de Aptidão física terá caráter, apenas, eliminatório, considerando-se apto o candidato que nela obtiver 

nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. O candidato que for considerado inapto, em qualquer teste será 

excluído do processo seletivo. 

4. A avaliação constará dos seguintes testes: 

a) Corrida de média distância (12 min.) (masculino e feminino). 

b) Corrida 50 metros (masculino e feminino). 

c) Apoio de frente sobre o solo (masculino e feminino). 

5. Caberá ao candidato o conhecimento da forma de execução de todos os testes relacionados no item anterior. 

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento da forma e aspectos estabelecidos. 

6. Para a avaliação de aptidão física o candidato deverá: 

a) Estar munido de documento oficial de identidade com foto. 

b) Estar trajado adequadamente (agasalho esportivo, camiseta, bermuda, tênis). 

c) Apresentar atestado médico datado de, no máximo, 15 (quinze) dias anteriores à data de realização da prova, 

contendo o CRM do médico responsável, atestando estar o candidato apto para o esforço físico decorrente de 

todos os testes ao qual será submetido no decorrer da respectiva avaliação. 

7. O candidato que não apresentar o atestado médico ou que apresentá-lo com qualquer ressalva sobre os testes 

não realizará a avaliação de aptidão física, independentemente dos motivos apresentados. 



 

 

8. Todos os testes serão aplicados por profissionais de Educação Física. 

9. A ÁPICE CONSULTORIA isentam-se de qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam vir a ocorrer com 

os candidatos durante e após a realização dos testes. 

10. TESTE CORRIDA DE 50 metros (MASCULINO E FEMININO). 

a) Esta prova consistirá em o candidato percorrer, no tempo mínimo exigido, a distância de 50 metros, em linha 

reta. 

b) Posição inicial: O candidato deverá posicionar-se em pista plana e demarcada. 

c) Execução: Ao sinal, o candidato deverá percorrer a distância demarcada do ponto de partida até o ponto de 

chegada. 

d) Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do teste. 

e) O candidato que não alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos, conforme o critério de pontuação 

estabelecido abaixo será considerado reprovado no teste e consequentemente eliminado do Processo Seletivo. 

 

 

PONTOS 

Tempo (em segundo) por sexo 

Masculino Feminino 

100,00 6.0 8.0 

95,00 6.2 8.2 

90,00 6.4 8.4 

85,00 6.6 8.6 

80,00 6.8 8.8 

75,00 7.0 9.0 

70,00 7.2 9.2 

65,00 7.4 9.4 

60,00 7.6 9.6 

55,00 7.8 9.8 

50,00 8.0 10.0 

 

10. TESTE APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO (MASCULINO E FEMININO) 

Teste Apoio de Frente Sobre o Solo, para o candidato do sexo masculino. 

A metodologia para preparação e execução do teste levará em consideração as seguintes orientações: 

a) Posição inicial: o candidato deverá ficar na posição de quatro apoios – as duas mãos no prolongamento dos 

ombros com os dedos voltados para frente e os dois pés unidos apoiados no solo com o corpo em extensão e os 

cotovelos estendidos. 



 

 

b) Ao comando “em posição, iniciar”, o candidato deverá realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem ao 

nível dos ombros, mantendo a coluna reta e alinhada com o quadril e as pernas. Em sequência, o candidato 

deverá estender novamente os cotovelos, elevando seu corpo até a posição inicial. 

c) O movimento completo, finalizado com retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução. 

d) Só será computada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição 

inicial. 

e) O movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos. 

f) Durante o teste, cada candidato será acompanhado por um avaliador, que fará a respectiva contagem do 

número de flexões realizado corretamente. 

g) Quando a execução não atender ao previsto no Edital, o avaliador retomará a contagem da última repetição 

realizada corretamente. 

h) A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um movimento 

incorreto, não sendo computada pontuação ao candidato. 

i) Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do teste. 

j) Caso seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) segundos sem que seja realizada uma tentativa completa de 

flexão dos braços, o teste será considerado encerrado, computando-se o número de repetições executadas 

corretamente até este momento. 

k) O candidato do sexo masculino que não alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos, conforme o 

critério de pontuação estabelecido abaixo será considerado reprovado no teste e consequentemente eliminado 

do Processo Seletivo. 

11. Teste Apoio de Frente Sobre o Solo, para o candidato do sexo feminino. 

A metodologia para preparação e execução do teste levará em consideração as seguintes orientações: 

a) Posição inicial: a candidata deverá ficar na posição de quatro apoios – as duas mãos no prolongamento dos 

ombros com os dedos voltados para frente e os dois joelhos unidos apoiados no solo com o corpo em extensão 

e os cotovelos estendidos. 

b) Ao comando “em posição, iniciar”, a candidata deverá realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem ao 

nível dos ombros, mantendo a coluna reta e alinhada com o quadril. Em sequência, a candidata deverá estender 

novamente os cotovelos, elevando seu corpo até a posição inicial. 

c) O movimento completo, finalizado com retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução. 

d) Só será computada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição 

inicial. 

e) O movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos. 

f) Durante o teste, cada candidata será acompanhada por um avaliador, que fará a respectiva contagem do 

número de flexões realizado corretamente. 

g) Quando a execução não atender ao previsto no Edital, o avaliador retomará a contagem da última repetição 

realizada corretamente. 

h) A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um movimento 

incorreto, não sendo computada pontuação ao candidato. 



 

 

i) Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do teste. 

j) Caso seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) segundos sem que seja realizada uma tentativa completa de 

flexão dos braços, o teste será considerado encerrado, computando-se o número de repetições executadas 

corretamente até este momento. 

k) O candidato do sexo feminino que não alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos, conforme o 

critério de pontuação estabelecido abaixo será considerado reprovado no teste e consequentemente eliminado 

do Processo Seletivo. 

 

PONTOS 

Número de repetições por sexo 

Masculino Feminino 

100,00 30 45 

95,00 28 42 

90,00 26 39 

85,00 24 36 

80,00 22 33 

75,00 20 30 

70,00 18 27 

65,00 16 24 

60,00 14 21 

55,00 12 18 

50,00 10 15 

 

12.  TESTE CORRIDA DE MÉDIA DISTÂNCIA (12 min.) (MASCULINO E FEMININO) 

Teste Corrida de Média Distância, para o candidato de ambos os sexos. 

A metodologia para preparação e execução do teste levará em consideração as seguintes orientações: 

a) O início do teste se dará por meio de um sinal sonoro de apito, quando o cronômetro será acionado para o 

cômputo do tempo. 

b) Um novo sinal sonoro de apito será acionado no décimo segundo minuto encerrando o tempo de execução do 

teste. 

c) Somente o cronômetro do coordenador do teste servirá de referência para o início e o término do teste. 

d) Durante a realização do Teste de Corrida de Média Distância, o candidato poderá correr ou caminhar. 

e) Não será permitida a parada do exercício durante a realização do teste. 

f) Ao soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava, em trote ou 

caminhando, e aguardar a presença do fiscal de setor. 



 

 

g) Será proibido ao candidato: abandonar a pista antes da liberação do fiscal de setor; dar ou receber qualquer 

tipo de ajuda física; deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista após o apito final, 

sem a respectiva liberação do fiscal de setor. 

h) Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do teste. 

i) Tempo de execução: 12 (doze) minutos. 

j)  O candidato que não alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos, conforme o critério de pontuação 

estabelecido abaixo será considerado reprovado no teste e consequentemente eliminado do Processo Seletivo. 

 

 

 

13. MODELO DE ATESTADO MÉDICO 

Atesto, sob as penas da lei, que o (a) Sr.(a) ......................................................................., 

Documento de identidade........................................., nascido em ____/____/____, encontra-se apto(a) para 

realizar esforços físicos, podendo submeter-se à avaliação de condicionamento físico por testes específicos do 

Processo Seletivo da Prefeitura de Mari - PB, para o cargo de Gari, conforme Edital 001/2016. 

Local e data (máximo de 15 dias de antecedência da data da prova) 

_________________________________________________ 

Assinatura do profissional – Carimbo – CRM 

Publicado em 17 de Junho de 2016 

 

PONTOS 

Distância percorrida (em metros) por sexo 

Masculino Feminino 

100,00 2.700 2.500 

95,00 2.650 2.450 

90,00 2.600 2.400 

85,00 2.550 2.350 

80,00 2.500 2.300 

75,00 2.450 2.250 

70,00 2.400 2.200 

65,00 2.350 2.150 

60,00 2.300 2.100 

55,00 2.250 2.050 

50,00 2.200 2.000 



CANDIDATOS CONVOCADOS

CLASS GERAL INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO

000001 0102017 MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE

000002 0102020 NEDSON FRANCELINO PAZ

000003 0102021 PAULO CASTOR DOS SANTOS

000004 0102005 JOSIMAR SEVERINO DOS SANTOS

000005 0101027 JOBSON JALES DA SILVA

000006 0101010 EDNALDO DA SILVA ALVES

000007 0102031 THIAGO PEREIRA PRAXEDES

000008 0101006 ANDRE SOUZA DA SILVA

000009 0102030 THIAGO KARLOS MARCELINO DA SILVA

000010 0101015 FLAVIO CARVALHO SANTOS

000011 0103003 WILLIKY TEODOSIO CESAR

000012 0101018 GILDON PAULINO DE MENDONCA

000013 0101017 GESSICA DA SILVA NASCIMENTO

000014 0101028 JOELSON ANDRADE DE LUNA

000015 0101032 JOSE ANTONIO DA SILVA

000016 0102016 MARCOS VINICIUS TAVARES CAVALCANTI DOS SANTOS

000017 0102009 LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS

000018 0102006 JUCELIANA DA SILVA SOARES

000019 0101022 JAILTON ALVES DE MELO

000020 0101003 ALEXANDRE RAMOS DA SILVA

000021 0101030 JOS MARCOS DA SILVA MELO

000022 0102002 JOSEILTON XAVIER DE OLIVEIRA

000023 0102012 MANOEL DAMIAO SILVA DOS SANTOS

000024 0102008 LUCIENE SILVA DOS SANTOS
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