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      Departamento de Água e Esgoto de Marília 
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2010, 

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010.   

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA OS TESTES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 

PARA O CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL. 

  

  O Diretor Executivo do DAEM – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

MARÍLIA, JOSÉ TICIANO DIAS TÓFFOLI, no uso de suas atribuições e em consonância com 

as Legislações Federal, Estadual e Municipal, em vigor, faz saber que ficam CONVOCADOS os 

candidatos Classificados na Primeira Etapa (prova escrita) inscritos no Concurso Público nº. 

03/2010 para o Cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, para a realização dos TESTES DE 

CONDICIONAMENTO FÍSICO no dia 10/07/2011 (Domingo) conforme o constante abaixo 

(Local e horários), para realização dos Testes Físicos – tudo de acordo com o Anexo II integrante do 

Edital do Concurso, bem como são fornecidas neste momento outras informações, em consonância 

com as Normas previstas no item – “6.1.2.“, do Edital do Concurso Público nº. 03/2010, de 30 de 

dezembro de 2010. 
 

1. – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

1.1. –  É de exclusiva responsabilidade do Candidato a identificação correta do local de realização da 

prova, bem como o comparecimento no horário determinado. 

1.2. –  Em hipótese alguma os Testes de Condicionamento Físico serão realizados fora do local, 

cidade e horários determinados. 

1.3. – O candidato não poderá alegar que não conhecia o local de realização dos Testes como 

justificativa de ausência. O não comparecimento por qualquer motivo será considerado como 

desistência do candidato, resultando em sua desclassificação do CONCURSO PÚBLICO. 

 

2.  -  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. -  O candidato deverá comparecer no local do Teste de Condicionamento FÍSICO com, no 

mínimo, 15 (Quinze) minutos de antecedência do horário determinado, munido do 

comprovante de inscrição e da Carteira de Identidade - RG para se submeter aos Testes 

de Condicionamento Físico. Sendo que, o candidato deverá estar trajando: calção 

(“Shorts”), tênis ou sapatilhas, meias e camiseta. 

 

2.2. -  O Candidato deverá também  apresentar  ATESTADO  MÉDICO  ESPECÍFICO 

(Associação Paulista de Medicina), emitido após a data de publicação deste Edital, 

que o autorize a ser submetido aos esforços físicos estabelecidos, sem o qual, 

o candidato será impedido de realizar o teste. 

 

2.3. -  Do Atestado Médico deverá constar carimbo com nome e número do registro 

do Médico no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

 

2.4. -  Assinar, no momento que antecede o Teste, Termo de Responsabilidade de que está em plena 

forma física para executar o referido esforço físico, sem o qual o candidato será impedido de 

realizar o teste. 

 

2.5. –  A ausência ou atraso do candidato importará na sua exclusão do Concurso, seja qual for 

o motivo alegado. 
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2.6. –  Não será realizado  um  segundo  teste  ou  um  segundo  exame,  ou realizado em data 

diferente da estabelecida neste Edital, salvo as exceções aqui expressas. 

 

2.7. –  Não serão admitidos no Loca dos testes candidatos que se apresentarem após o horário 

estabelecido para os mesmos. 

 

2.8. – Somente realizarão os testes os candidatos que apresentarem documentos oficiais de 

identidade. 

 

2.9. –  Os testes físicos não terão valor em notas, sendo o candidato considerado apto ou não 

para o exercício das funções, ou seja, o mesmo tem apenas a função de constatar suas 

aptidões físicas para o exercício das funções do dia-a-dia em referido Cargo, qualquer 

outra disposição diferente disto, constante do Edital ou de seus Anexos fica 

expressamente revogada. 

 

Cargo  
Local e tipos de Testes de 

Condicionamento Físico 
Candidato/Convocação e Data 

TRABALHADOR 

BRAÇAL 

Local: Estádio Varzeano Pedro Rojo 

Lozano Sola. 

Endereço: Rua Nicolino Roseli, nº. 825. 

Marília – SP. 

 

Testes de Condicionamento Físico: 

1. Corrida de 100 m. (16 segundos). 

2. Corrida de 12 min (2.400 metros). 

3. Salto em altura (1 metro). 

4. Salto em distância (3,5 metros). 

Data da Prova: 10/07/2011                            

(DOMINGO). 

 

Das 07h00min às 12h00min: 

Do 1º. ao 240º. Colocados 

1. Corrida de 12 min (2.400 metros) 

2. Salto em altura (1 metro) 

 

 

Das 13h30min às 17h00min:  

Do 1º. ao 240º. Colocados 

3. Salto em distância (3,5 metros) 

4. Corrida de 100 m. (16 segundos)  

 
 

3. - Dos Testes de Condicionamento Físico: 

3.1.- O candidato será submetido a Teste de Condicionamento Físico, de caráter eliminatório, 

composto das etapas abaixo relacionadas e de conformidade com as orientações e instruções 

constantes do Edital, conforme Tabela I, abaixo: 

 

3.1.1.- Corrida de 100 m (16 segundos). 

3.1.2.- Corrida de 12 min (2.400 metros). 

3.1.3.- Salto em altura (1 metro). 

3.1.4.- Salto em distância (3,5 metros).  

 

3.2.- Para o candidato ser considerado apto nos Testes de Condicionamento Físico geral, constantes 

das etapas 3.1.1. a 3.1.4. acima, é necessário que execute o mínimo abaixo especificado em cada uma 

das etapas. 

 

3.3.- O candidato que em qualquer uma das 04 (quatro) etapas não executar o mínimo estabelecido, 

será considerado inapto, independentemente do resultado obtido na prova teórica e estará 

automaticamente excluído do Concurso Público. 

 

3.4.- Os 04 (quatro) Testes de Condicionamento Físico serão realizados em um único dia, somente 

sendo considerado válido o resultado final obtido da forma estabelecida neste Edital.  
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3.5.- O aquecimento e o alongamento do candidato, para a realização dos testes físicos, serão livres e 

a critério e responsabilidade do candidato. 

 

3.6.- Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que os profissionais 

responsáveis pela aplicação reconhecerem expressamente a ocorrência de falhas técnicas em sua 

aplicação, às quais o candidato não tenha dado causa e que efetivamente, tenham prejudicado seu 

desempenho. 

 

3.7.- Os aplicadores poderão cancelar ou interromper os Testes de Condicionamento Físico, bem 

como alterar a data de aplicação dos mesmos, caso considerem que não existam as condições 

necessárias para garantir a integridade física dos candidatos e evitar prejuízos ao desempenho dos 

mesmos, devendo estipular nova data a ser oportunamente divulgada, sendo certo que os candidatos 

prejudicados realizarão todos os testes novamente, desprezando-se os resultados já obtidos. 

 

3.8.- As eventuais anormalidades observadas com os candidatos, durante a aplicação dos Testes de 

Condicionamento Físico, serão registradas pelos profissionais responsáveis e comunicadas à 

Comissão Examinadora do Concurso para subsidiar os exames de saúde. 

 

 

TABELA I - TESTE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 

 

Observação: para o candidato ser considerado apto no Teste de Condicionamento Físico é necessário 

executar nas quatro etapas, no mínimo o estabelecido na sequência:  

 

TESTE FÍSICO  

Exercício: Corrida de 100 metros - 16 Segundos 

Exercício: Corrida em 12 (doze) minutos - 2.400 metros. 

 

I.1. - TESTE DE CORRIDA EM 12 MINUTOS - o avaliado deverá: 

 

a) Para a realização do Teste de Condicionamento Físico, o candidato deverá ter feito sua última 

refeição com uma antecedência mínima de 02 (duas) horas com relação à realização do teste e, 

aqueles que fumam, não deverão fumar pelo menos 02 (duas) horas antes e 02 (duas) horas 

depois da realização do teste. 

 

b) O teste tem como objetivo fazer o avaliado percorrer em uma pista de atletismo, ou em uma 

área demarcada, a distância determinada em 12 (doze) minutos, conforme o exigido no Edital 

deste Concurso Público, sendo-lhe permitido andar durante o teste. 

 

c) Na medida do possível, o ritmo das passadas deverá ser constante durante todo o percurso. 

 

d) Nessa etapa, de Corrida em 12 minutos, o candidato deverá, no mínimo, percorrer a metragem 

exigida neste Edital. 

 

e) O número de avaliados, em cada bateria, deverá ser estabelecido de forma que, a critério dos 

aplicadores, não haja possibilidade de eventual prejuízo aos mesmos. 

 

f) O início do teste se fará sob a voz de comando “Atenção! Já!”, acionando o cronômetro no 

“Já!”. Um apito de orientação será dado no décimo minuto antes do apito final. O término do 

teste se fará com outro apito. 
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g) O avaliado não deverá abandonar a pista ou retroceder, mas, sim, aguardar sua liberação por 

parte do examinador. 

 

h) Da avaliação do Teste resultará o conceito Apto ou Inapto.  

 

i) Os candidatos considerados inaptos serão excluídos do Concurso.  

 

j) Nenhum candidato considerado Inapto será submetido a novo teste ou prova, e nem haverá 

reavaliação ou reexame. 

 

TESTE FÍSICO 

   

Exercício: Salto em altura = 1,00 metro. 

 

Exercício: Salto em distância = 3,50 metros. 

 

As instruções técnicas com relação à execução desses exercícios serão dadas pelos Profissionais 

aplicadores, no ato de aplicação dos mesmos. 

 

4. - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público, mediante Parecer a ser 

emitido pelo Instituto Athenas S/S Ltda., no que tange à realização deste CONCURSO 

PÚBLICO. 

 

Marília, 21 de Junho de 2011. 

 

 

 

JOSÉ TICIANO DIAS TÓFFOLI 

= Diretor Executivo = 


