ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001 -2016
CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ZELADOR | ZELADOR DE ESCOLA
I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.
A Avaliação de Aptidão Física para os Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais,
Zelador e Zelador de Escola seguirá de acordo com os termos especificados no ANEXO
IX do EDITAL N ° 001/2016 e suas respectivas retificações.
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.

6.

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.
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 n° 001/2016.
8.
Para ser considerado APTO na Avaliação de Aptidão Física, o Candidato, deverá
realizar os testes nos quantitativos e tempo estabelecidas neste instrumento.
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III – DAS AVALIAÇÕES
9.

AGACHAMENTO PROFUNDO – Deep Squat
9.1
O teste de AGACHAMENTO PROFUNDO – Deep Squat é destinado a
avaliação do desempenho e a suficiência para exercer as atividades da função
estabelecida para o cargo em seleção;
9.2
O candidato toma a posição de partida, colocando o peito dos pés em
alinhamento vertical com o lado de fora dos ombros;
9.3
Os pés devem estar no plano sagital sem que os dedos do pé apontem
para os lados;
9.4
O candidato repousa o bastão na parte superior da cabeça para ajustar a
posição da mão, resultando que os cotovelos formem um ângulo de 90 graus;
9.5
Em seguida, o candidato posiciona o bastão acima da cabeça com os
ombros flexionados e abduzidos e os cotovelos completamente estendidos;
9.6
O candidato deve descer (agachar) lentamente o mais profundo que
possível na posição de agachamento profundo com os calcanhares no chão, cabeça
e peito para frente e o bastão o máximo possível pressionado acima da cabeça;
9.7
Os joelhos devem estar alinhados ao longo dos pés sem um colapso
valgo;
9.8
Para ser considerado APTO o candidato deve realizar, no limite máximo
de até 3 (três) movimentos, uma repetição em perfeita execução conforme
estabelecido neste critério.
9.9
MOVIMENTO APTO:
9.9.1
O movimento é considerado apto quando o tronco superior está
paralelo a tíbia ou em direção vertical. Fêmur abaixo da horizontal – quebra da
paralela. Joelhos alinhados sobre os pés. Bastão alinhado sobre os pés
conforme ilustrações (figuras 1 e 2) abaixo:

Figura 1.

Figura 2.
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9.10

MOVIMENTO INAPTO:
9.10.1
O movimento é considerado inapto quando a tíbia e o tronco
superior não estejam paralelos, fêmur não está abaixo da horizontal – quebra
da paralela, joelhos não alinhados sobre os pés, bastão não alinhado sobre os
pés e/ou em qualquer fase o candidato sentir dor associada ao teste, conforme
ilustrações (figuras 3 e 4) abaixo:

Figura 3.

Figura 4.

9.11
Pontos a serem considerados na avaliação (implicações no padrão de
movimento):
9.11.1 Falta e/ou limitação de mobilidade na parte superior do tronco
(articulação gleno-umeral e/ou coluna vertebral – toráxica);
9.11.2 Falta e/ou limitação de mobilidade nas extremidades inferiores
(dorsiflexão, quadril e joelhos);
9.11.3 Falta e/ou limitação da estabilidade e controle na execução do
movimento.
9.12
AGACHAMENTO PROFUNDO – Deep Squat é um método que visa
analisar:
9.12.1 Mobilidade (compreende o Grau de amplitude articular, a Flexibilidade
muscular; Maleabilidade de tecidos corporais) das regiões tornozelo, quadril e
ombro;
9.12.2 Equilíbrio (capacidade de manter o corpo estável contra a ação da
gravidade);
9.12.3 Controle postural (a manutenção da postura durante a execução do
agachamento profundo);
9.12.4 Estabilidade da pelves e do core (músculos do tronco, glúteo e
assoalho pélvico);
9.12.5 Força para execução do agachamento profundo sem perda de
eficiência;
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9.13
O agachamento profundo é uma avaliação Funcional integrante da bateria
de testes Functional Movement Screen – FMS o qual representa o estado de saúde
Músculo-esquelético.

10.
IMPLICAÇÕES NO PADRÃO DE MOVIMENTO DA ESTABILIDADE DE
ROTAÇÃO - Trunk Stability
10.1
DAS INSTRUÇÕES VERBAIS - o avaliador com o propósito de manter
consistência em todas as avaliações seguirá o script abaixo:
10.1.1 Coloque suas mãos e joelhos ao lado da plataforma de forma que as
suas mãos estejam alinhadas com os ombros e seus joelhos alinhados com os
quadris.
10.1.2 Os polegares, joelhos e dedos dos pés devem estar em contato com a
plataforma, e os dedos dos pés devem ser puxados em direção da canela.
10.1.3 Eleve a mão direita para frente e a perna esquerda para trás, ao
mesmo tempo.
10.1.4 Em seguida, sem tocar em nada na parte de baixo, encoste o seu
cotovelo direito com o seu joelho esquerdo, diretamente acima da plataforma.
10.1.5 Retorne à posição estendida.
10.1.6 Retorne a posição inicial.
10.1.7 Comunique ao avaliador a existência ou não de dor enquanto executa
o movimento.
10.2

PONTOS A SEREM CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO:
10.2.1 O desempenho limitado durante o teste pode ser atribuído ao reflexo
de estabilização deficiente do tronco e do core (pilar)
10.2.2 A estabilidade escapular e do quadril comprometida pode causar mau
desempenho, igualmente.
10.2.3 Falta e/ou limitação de mobilidade do joelho, quadril, coluna e ombro
podem reduzir a habilidade de executar o padrão por completo, levando a
inaptidão.

10.3

MOVIMENTO APTO
10.3.1 O movimento é considerado apto quando ocorre o contato do joelho e
do cotovelo sobre a plataforma FMS sem que ocorra o desequilíbrio.

10.4
MOVIMENTO INAPTO
O movimento é considerado inapto quando em uma ou nas duas diagonais ocorrer o
desequilíbrio ou a falta do contato entre o cotovelo e o joelho.
Página 4 de 4

