ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA– SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001-2014
CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – BRAÇAL
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – MERENDA E LIMPEZA

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.
A Avaliação de Aptidão Física para os Cargos de Agente de Serviços Gerais
– Braçal e de Merenda e Limpeza seguirá de acordo com os termos especificados
no Anexo IX – AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA DO EDITAL 001/2014.
2.
A FAEPESUL nomeará um Coordenador Técnico, devidamente registrado
no CREF/SC, com experiência na aplicação de testes físicos.
3.
Não haverá segunda chamada ou repetição das Avaliações, seja qual for o
motivo alegado, exceto se a FAEPESUL julgar que fatores de ordem técnica
alheios ao candidato tenham prejudicado seu desempenho.
4.
Após entrada no Local de realização da Avaliação Física o Candidato
deverá aguardar a orientação da FAEPESUL, não podendo sair sob pena de ser
ELIMINADO deste Concurso Público.
5.

Será eliminado da Avaliação de Aptidão Física o Candidato que:
5.1.
deixar de cumprir ou não cumprir corretamente o(s) procedimento(s)
solicitado(s);
5.2.
não comparecer para a realização da Avaliação de Aptidão Física no(s)
dia(s), hora(s) e local(is) designado(s) no Edital convocatório desta fase;
5.3.
for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da
prova;
5.4.
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.

6.

Os casos omissos e/ou de força maior serão resolvidos pela FAEPESUL.

II – DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
7.

O candidato a ser submetido a etapa de Avaliação de Aptidão Física
deverá apresentar-se para a realização nos dias e horários indicados nas
convocações a serem divulgadas, conforme especificado ANEXO I do Edital
001/2014.

8.

O Candidato que não apresentar o Atestado Médico nos termos do ANEXO
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IX – AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA não poderá realizar os testes, sendo
considerado INAPTO (ELIMINADO).
9.
Para ser considerado APTO na Avaliação de Aptidão Física, o Candidato,
conforme o gênero, deverá realizar os testes nos quantitativos e tempo
estabelecidas neste instrumento.
10.

FLEXÃO ABDOMINAL
10.1 O Candidato inicia o teste em decúbito dorsal (deitado de costas),
com os joelhos flexionados formando um ângulo de 90º graus, as plantas dos
pés devem estar apoiadas no chão e afastadas no máximo 30 (trinta)
centímetros. As mãos devem estar posicionadas atrás da cabeça. O
candidato executará a flexão máxima elevando o tronco, sem elevar o
quadril, até os cotovelos tocarem os joelhos, retornando a posição inicial,
antes de iniciar a próxima flexão;
10.2 A contagem de cada execução se dará quando o candidato retornar á
posição inicial, ou seja, as costas em contato com o solo;
10.3 O candidato realizará o maior número de flexões abdominais
corretamente em 60 (sessenta) segundos; caso o candidato não consiga
encostar os cotovelos nos joelhos, ou deixe de retornar a posição inicial, a
execução será considerada incorreta, não sendo computada em seu
desempenho;
10.4 Os examinadores fixarão os pés dos candidatos durante toda a
execução do teste;
10.5 A contagem do número de execuções corretas será realizada pelo
examinador, e este avisará quando uma delas não estiver correta, não
efetuando a contagem;
10.6 O teste será realizado em uma única oportunidade, em tempo
estipulado de 60 (sessenta) segundos;
10.7 A classificação do teste de abdominal será conforme tabela 1.
Tabela 1. Classificação do teste de abdominal conforme o sexo.
MASCULINO FEMININO CLASSIFICAÇÃO
Até 29
Até 21
INAPTO
Acima de 30 Acima de 22
APTO

11.

SENTAR E ALCANÇAR (BANCO DE WELLS)
11.1 O teste de sentar e alcançar serve para medir a flexibilidade do
quadril, dorso e músculos posteriores dos membros inferiores, é utilizado o
Banco de Wells para tal procedimento.
11.2 Posição inicial: O avaliado deve sentar-se centralmente, em relação ao
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banco, com as pernas unidas. Encostar toda a planta dos pés junto ao
banco. Manter os joelhos em extensão (sem bloquear a articulação).
11.3 Da execução: no momento em que o avaliador liberar a execução o
candidato deverá fletir o tronco, deslizando lentamente os braços para à
frente, mantendo as mãos paralelas ou exatamente posicionadas uma sobre
a outra, ambas as formas alinhadas. As mãos deverão deslizar sobre a zona
central do banco.
11.4 O avaliado deve manter a posição de flexão do tronco
momentaneamente (cerca de 2 segundos). Serão realizadas duas tentativas e
contabilizado o melhor resultado.
11.5 Não será aceito qualquer movimento que não o indicado acima.
11.6 Para ser classificado o Candidato deverá conseguir no mínimo
descrito na Tabela 2.
Tabela 2. Classificação do teste conforme o sexo.
MASCULINO
FEMININO
CLASSIFICAÇÃO
Até 20 centímetros
Até 27 centímetros
INAPTO
Abaixo de 19 centímetros Abaixo de 26 centímetros
APTO
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