
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DAS 
NOTAS PRELIMINARES DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
PROTOCOLO Nº 53926232646-0. RECURSO INDEFERIDO. 
De acordo com o Edital de Abertura, item 8.18, os tempos oficiais dos exercícios serão 
controlados pelos cronômetros da Banca Examinadora, que servirão de referência exclusiva para 
o início e o término dos testes. Assim, não há razões que justifiquem as alegações apresentadas. 
 
PROTOCOLO Nº 53926232658-8 E 53926232659-8. RECURSO INDEFERIDO. 
De acordo com o Edital de Abertura, item 8.18, os tempos oficiais dos exercícios serão 
controlados pelos cronômetros da Banca Examinadora, que servirão de referência exclusiva para 
o início e o término dos testes. O tempo de prova era informado a cada volta completa na linha 
de chegada pelo profissional educador físico. A linha de chegada foi explicitada nas orientações 
em sala e, novamente, informada e demonstrada na pista atlética. Assim, não há razões que 
justifiquem as alegações apresentadas. 
 
PROTOCOLO Nº 53926232665-6. RECURSO INDEFERIDO. 
De acordo com o Edital de abertura, item 8.13, o aquecimento e/ou alongamento muscular, antes 
de qualquer teste, será de inteira responsabilidade do candidato. Além disso, o edital também 
previa a realização das provas sob quaisquer condições climáticas, item 8.14. Assim, não há 
razões que justifiquem as alegações apresentadas. 
 
PROTOCOLO Nº 53926232671-4. RECURSO INDEFERIDO. 
O Edital de Abertura, em relação ao Teste de Aptidão Física, traz as seguintes determinações: 
 
8.11.1 Não haverá exclusão ou alteração de nenhum dos testes determinados em razão das 
condições físicas do candidato no momento da prova, seja temporária ou permanente, tendo em 
vista as atribuições específicas para o desempenho do cargo.  
8.12 Alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, câimbras, efeitos de 
medicamentos, contusões, luxações, etc.), doença que lhe diminua a capacidade físico-orgânica 
ou que impossibilite o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, 
compromissos pessoais e, ainda, condições climáticas ou meteorológicas desfavoráveis, não 
serão considerados para fins de tratamento diferenciado, mudança de horário ou nova prova. 
 
Assim, não há razões que justifiquem as alegações apresentadas. 
 
PROTOCOLO Nº 53926232673-4. RECURSO INDEFERIDO. 
Em relação ao atestado médico, o Edital de Abertura traz as seguintes determinações: 
 
8.7 O candidato, por ocasião do Teste de Aptidão Física, deverá apresentar atestado médico 
original ou cópia autenticada, conforme modelo Anexo III. O atestado médico deverá ter sido 
fornecido nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a realização do Teste, diagnosticando plena 
capacidade física para os exercícios propostos no item 6.27 deste Edital.  
8.7.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a 
realização do TAF. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento.  
8.7.2 O candidato que não apresentar o atestado médico não prestará o Teste de Aptidão Física 
e será automaticamente excluído deste Concurso Público. 
 



Portanto, conforme informado na Ata de Coordenação, assinada pela candidata, NÃO foi 
apresentado atestado médico. 
 
PROTOCOLO Nº 53926232678-4. RECURSO INDEFERIDO. 
O Edital de Abertura, em relação ao Teste de Aptidão Física, traz as seguintes determinações: 
 
8.11.1 Não haverá exclusão ou alteração de nenhum dos testes determinados em razão das 
condições físicas do candidato no momento da prova, seja temporária ou permanente, tendo em 
vista as atribuições específicas para o desempenho do cargo.  
8.12 Alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, câimbras, efeitos de 
medicamentos, contusões, luxações, etc.), doença que lhe diminua a capacidade físico-orgânica 
ou que impossibilite o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, 
compromissos pessoais e, ainda, condições climáticas ou meteorológicas desfavoráveis não 
serão considerados para fins de tratamento diferenciado, mudança de horário ou nova prova. 
 
Assim, não há razões que justifiquem as alegações apresentadas. 
 
PROTOCOLO Nº 53926232680-2 E 53926232681-2. RECURSO INDEFERIDO. 
De acordo com o edital de abertura, em relação ao Teste de Aptidão Física, no item 8.24, o Teste 
de corrida (masculino e feminino) terá as seguintes especificidades: 
- Distância: 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros para o sexo masculino; 
- Serão considerados REPROVADOS os candidatos que não atingirem a distância mínima 
exigida no teste no tempo determinado. 
 
Para percorrer os 2.400m, o candidato deveria realizar 6 voltas completas na pista. Constata-se 
que o candidato realizou 5 voltas completas, dentro do tempo estabelecido de 12min. A sexta 
volta não foi completada, pela análise dos vídeos, houve contagem regressiva ao término do 
tempo, e o candidato não ultrapassou o cone demarcador de volta completa. Dessa forma, 
conforme consta na grade avaliação, assinada, inclusive pelo candidato, está o número de voltas 
realizadas, portanto, houve ciência do motivo de não realização das etapas seguintes. 
 
Assim, não há razões que justifiquem as alegações apresentadas. 
 
PROTOCOLO Nº 53926232682-2. RECURSO INDEFERIDO. 
O Edital de Abertura, em relação ao Teste de Aptidão Física, traz as seguintes determinações: 
 
8.10 Todos os candidatos participarão em igualdade de condições, inclusive quanto aos critérios 
de aprovação (conforme o sexo) previstos neste Edital, independentemente da faixa etária, 
condição física e/ou psicológica. 
8.11 O Teste de Aptidão Física será o mesmo para todos os candidatos, haja vista as atribuições 
específicas para o desempenho do cargo. 8.11.1 Não haverá exclusão ou alteração de nenhum 
dos testes determinados em razão das condições físicas do candidato no momento da prova, 
seja temporária ou permanente, tendo em vista as atribuições específicas para o desempenho 
do cargo.  
8.12 Alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, câimbras, efeitos de 
medicamentos, contusões, luxações, etc.), doença que lhe diminua a capacidade físico-orgânica 
ou que impossibilite o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, 
compromissos pessoais e, ainda, condições climáticas ou meteorológicas desfavoráveis não 
serão considerados para fins de tratamento diferenciado, mudança de horário ou nova prova. 
8.13 O aquecimento e/ou alongamento muscular, antes de qualquer teste, será de inteira 
responsabilidade do candidato.  
8.14 As provas acontecerão com quaisquer condições climáticas. 
 
Sobre o Teste de flexão de braços sobre o solo (apoio) masculino, as seguintes orientações 
foram dadas em edital: 
Execução: O movimento se dá a partir da posição inicial, em seguida os braços flexionam até 
que o peito toque o solo, mantendo as costas, o quadril e as pernas alinhadas, o movimento 
seguinte deve ser o de retorno à posição inicial. 
 
Após análise do vídeo da prova, constatou-se que o candidato NÃO realizou as 15 flexões de 
braço sobre o solo, conforme grifado acima. A gravação demonstra que o candidato não manteve 
o alinhamento das costas, quadril e pernas, não executando corretamente o exercício. Assim, 
não há razões que justifiquem as alegações apresentadas. 



 
PROTOCOLO Nº 53926232690-0. RECURSO INDEFERIDO 
 
Sobre o Teste de flexão de braços sobre o solo (apoio) masculino, as seguintes orientações 
foram dadas em edital: 
Execução: O movimento se dá a partir da posição inicial, em seguida os braços flexionam até 
que o peito toque o solo, mantendo as costas, o quadril e as pernas alinhadas, o movimento 
seguinte deve ser o de retorno à posição inicial. 
 
Após análise do vídeo da prova, contata-se que o candidato NÃO realizou as 15 flexões de braço 
sobre o solo, conforme grifado acima. Na gravação fica evidente as suas primeiras flexões não 
foram contabilizadas, pois o candidato sequer chegou com o peito próximo ao chão, conforme 
seria a correta execução do exercício. Ao todo, foram 16 movimentos, mas apenas 14 completos 
em sua execução.  
 

Bagé, 25 de junho de 2020. 
 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 


