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ATO 006 

RETIFICA O EDITAL Nº01/2022 DE PROCESSO SELETIVO. 

Referente Teste Físico (Cargo Bombeiro Comunitário) 

O Senhor VICENTE CORREA COSTA, Prefeito de Capivari de Baixo, no 
uso de suas atribuições legais em conjunto com a Comissão Municipal 
de Concurso Público Processo Seletivo e com o Centro de Estudos 
Uniase, torna público o que segue: 
 

 

1. Retifica o Edital, conforme segue: 

2. Onde lê-se: 

12.8 Os candidatos considerados NÃO APTOS serão desclassificados.  

Leia-se: 

12.8 Os candidatos considerados NÃO APTOS serão desclassificados. Somente participarão 

dos testes subsequentes os candidatos que forem considerados aptos em cada fase. 

3. Onde lê-se: 

12.9.2. 2ª Fase: teste de agilidade: ShuttleRun;  

Teste de agilidade: “ShuttleRun”. Pegar dois blocos, um de cada vez, a uma distância de 

9,14 (nove metros e quatorze centímetros) e deixá-los no local do ponto de partida.  

Tempo máximo: 20 (vinte) segundos para candidatos do sexo masculino e 25 (vinte e cinco) 

segundos para candidatas do sexo feminino.  

Tentativas: 01 (uma) tentativa.  

Material: cronômetro e bloco com peso de 5Kg.  

Execução: O candidato coloca-se em afastamento antero-posterior das pernas, com o pé 

anterior mais próximo possível da linha de saída. Com voz de comando “vai”, corre em 

direção aos blocos, pega um bloco, retorna à linha de partida, devendo ultrapassá-la com 

ambos os pés, colocando o bloco atrás desta linha e repete esta movimentação com outro 

bloco. A interrupção do cronômetro dar-se-á na passagem dos dois pés pela linha de 

delimitação e reposicionamento do último bloco no chão.  

Leia-se 
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12.9.2. 2ª Fase: teste de agilidade: ShuttleRun;  

Teste de agilidade: “ShuttleRun”. Pegar dois blocos, um de cada vez, a uma distância de 

9,14 (nove metros e quatorze centímetros) e deixá-los no local do ponto de partida.  

Tempo máximo: 20 (vinte) segundos para candidatos do sexo masculino e 25 (vinte e cinco) 

segundos para candidatas do sexo feminino.  

Tentativas: 01 (uma) tentativa.  

Material: cronômetro e bloco. com peso de 5Kg.  

Execução: O candidato coloca-se em afastamento antero-posterior das pernas, com o pé 

anterior mais próximo possível da linha de saída. Com voz de comando “vai”, corre em 

direção aos blocos, pega um bloco, retorna à linha de partida, devendo ultrapassá-la com 

um  pé ambos os pés, colocando o bloco atrás desta linha e repete esta movimentação com 

outro bloco. A interrupção do cronômetro dar-se-á na passagem dos dois pés pela linha de 

delimitação e reposicionamento do último bloco no chão.  

4. Inserir: 

 

Anexo VI  - Descrição avaliação testes físicos. 

 

1ª Fase: teste de resistência física: Caminhada ou corrida;  

a) A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 (doze) minutos, para os candidatos 

dos sexos masculino e feminino, obedecerá aos seguintes aspectos:  

I. O candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a maior distância possível. O 

candidato poderá, durante os 12 (doze) minutos, se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou 

caminhando, podendo inclusive, parar e depois prosseguir;  

II. O início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por 

sinal sonoro;  

III. Após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocando em sentido 

perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela banca.  

b) Cada candidato terá apenas uma tentativa para realizar o teste.  

c) Não será permitido ao candidato:  

I. uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora;  

II. deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 

(doze) minutos, sem ter sido liberado pela banca;  

III. dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.  

file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/48203623440
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficia
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://www.capivaridebaixo.sc.gov.br/


Av. Ernani Cotrin , 187, Centro 
88745-000 - Capivari de Baixo - SC 

@prefeituracapivaridebaixo.oficial 

@prefeituradecapivaridebaixo 

48 3623-4400 

 
 
  
 
   
  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

d) O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do artigo anterior, 

sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do candidato.  

e) O teste de corrida de 12 (doze) minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições 

adequadas, piso regular e uniforme e marcação escalonada a cada 10 (dez) metros.  

f) A pontuação do teste de corrida de 12 (doze) minutos, para os candidatos dos sexos masculino e 

feminino, será atribuída conforme as tabelas a seguir:  

Distância (metros) Pontos 

Masculino Feminino  

Abaixo de 2.000 Abaixo de 1.800 0,00 (eliminado) 

2.000 a 2.090 1.800 a 1.860 2.00 

2.090 a 2.180 1.860 a 1.920 3.00 

2.180 a 2.270 1.820 a 1.880 4.00 

2.270 a 2.360 1.880 a 1.940 5.00 
Acima de 2.360 Acima de 1.940 6.00 

g) O candidato do sexo masculino que não alcançar a distância mínima de 2.000metros e o candidato 
do sexo feminino que não alcançar a distância mínima de 1.800 metros serão eliminados. 

 

2ª FASE: TESTE DE AGILIDADE: SHUTTLERUN 

Da forma de execução do teste: 

O teste será realizado em local plano, sem obstáculo e que possua, além dos 9,14 metros necessários para a 

sua realização, um espaço de, no mínimo, seis metros antes da linha de partida e dois metros após a linha de 

chegada. O espaço de 9,14 metros será delimitado por duas linhas apostas no solo, medindo no mínimo 2 

centímetros de largura e um metro de comprimento, cada. As linhas demarcadas no solo estão incluídas na 

distância de 9,14 metros. Serão colocados dois blocos de madeira a 10 centímetros da parte externa de uma 

das linhas externas e separados entre si por um espaço de 30 centímetros, de tal madeira que uma das frentes 

do lado mais comprido esteja voltada para o local de corrida.  

A metodologia para a preparação e a execução do teste para os candidatos dos sexos masculino e feminino 

será constituída de: 

a) ao comando de “em posição”, o candidato coloca-se em afastamento ântero-posterior dos membros 

inferiores, com o pé anterior posicionado o mais próximo possível da linha de partida; 

b) o início do teste é dado ao avaliador apitar. Ao ouvir o som do apito, o candidato corre com a máxima 

velocidade até a outra linha, devendo tocar com pelo menos um dos pés o solo posterior a ela, pegar um dos 

blocos e retornar à linha inicial, onde, após tocar com pelo menos um dos pés o solo posterior a ela, coloca o 

bloco no solo; sem interromper a corrida ele repete a mesma sequência acima descrita, sendo que o teste 

file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/48203623440
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficia
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://goo.gl/maps/uvEuSMwkUx6wnMwc7
https://www.facebook.com/prefeituracapivaridebaixo.oficial
https://www.instagram.com/prefeituradecapivaridebaixo/
file:///D:/PREFEITURA%20CAPIVARI%20DE%20BAIXO/papel%20timbrado/482036234400
https://www.capivaridebaixo.sc.gov.br/


Av. Ernani Cotrin , 187, Centro 
88745-000 - Capivari de Baixo - SC 

@prefeituracapivaridebaixo.oficial 

@prefeituradecapivaridebaixo 

48 3623-4400 

 
 
  
 
   
  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

termina quando o segundo bloco é colocado de maneira correta no solo e, simultaneamente, o avaliador trava 

o cronômetro. 

Requisitos mínimos: 

Cada bloco deve ser colocado no solo, de maneira que o candidato sempre movimente a altura do seu centro 

de gravidade. 

O candidato deve transpor com pelo menos um dos pés as linhas que delimitam o espaço de corrida. 

O candidato deverá iniciar a corrida quando ouvir o som do apito, momento em que o avaliador acionará o 

seu cronômetro. 

O final do teste será dado através do travar do cronômetro, quando o segundo bloco e pelo menos um dos 

pés tocarem o solo no local especificado. 

 

Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste, ou seja será considerado INAPTO. 

a) jogar o bloco, em vez de colocá-lo no solo; 

b) dar ou receber qualquer ajuda física; 

c) utilizar qualquer acessório que facilite o ato de correr; 

d) realizar o teste de maneira incorreta, ou seja, que vá de encontro aos requisitos básicos previstos, sendo a 

tentativa considerada nula; 

e) começar a corrida antes do avaliador determinar o início do teste. 

f) o candidato do sexo masculino que não realizar o teste em até 20 segundos; 

g) a candidata do sexo feminino que não realizar o teste em até 25 segundos. 

h) o candidato que transpassar a linha com os dois pés ao fazer a troca do bloco. 

i) o candidato que não transpassar um pé da linha no momento de trocar os blocos. 

 

Capivari de Baixo, 15 de junho de 2022 

 

 

 

VICENTE CORREA COSTA 

Prefeito Municipal 
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