
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

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

 
GUARDA MUNICIPAL 

 
PROTOCOLO: 57026244512-2 
 
RECURSO INDEFERIDO: No edital nº 04/2021 – Data, Hora e Local do Teste de Aptidão 
Física – Guarda Municipal, item 1.1 Quadro Demonstrativo de Grupos, consta o local de 
comparecimento dos candidatos. O horário que consta no edital corresponde ao horário em 
que começa o processo. Fazem parte desse processo a leitura das orientações, apresentação 
das provas que fazem parte do TAF, solução das dúvidas dos candidatos referente às provas 
que compõem o TAF e, ainda, as demonstrações das provas. Cabe ressaltar também que, em 
decorrência da pandemia, a quantidade de candidatos que realizam a prova, ao mesmo tempo, 
é menor, fato esse que garante maior segurança para a equipe de coordenação e para os 
candidatos durante a realização dos testes, levando em consideração os cuidados necessários 
de prevenção ao Covid-19. É importante salientar também que, no item 1.10 do Edital de 
Convocação, existe a informação de que os grupos serão divididos em subgrupos pela 
Comissão de Concursos conforme necessidade no dia da prova. Por esses motivos, fica 
indeferido este recurso. 
 
PROTOCOLO: 57026244515-2 
 
RECURSO INDEFERIDO: O espaço onde foi realizado o TAF é um local que a comunidade 
costuma usar para fazer atividades físicas e sociais, tendo sido totalmente isolado e 
demarcado.  Nesse sentido, a Fundatec tomou todas as providências cabíveis. A pista já tem a 
medição pré-definida de 300 metros (raia interna) por ser uma pista atlética do Centro de 
Saúde de Campo Bom. As demais medições foram para realizar o distanciamento dos 
candidatos, visando à segurança e saúde de todos em decorrência da pandemia. Conforme 
informação disponível no edital de abertura, item 10.6, será realizada a medição quando o teste 
NÃO for realizado em pista atlética. 
 
PROTOCOLO: 57026244519-2 
 
RECURSO INDEFERIDO: Conforme consta no edital de abertura item 3.1.20 “A FUNDATEC 
encaminha, para o endereço eletrônico fornecido na ficha de inscrição, e-mail meramente 
informativo ao candidato, não o isentando de buscar as informações nos locais informados no 
Edital. O site da FUNDATEC, www.fundatec.org.br, será fonte permanente de comunicação de 
avisos e editais, além das publicações em jornal local dos extratos do Edital de Abertura, Edital 
de Data, Hora e Local da Prova Teórico-Objetiva e de Classificação Final”. É de 
responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma do concurso, bem como os editais 
que são publicados no site. 
 
 
PROTOCOLO: 57026244523-0 
 
RECURSO INDEFERIDO: No edital de abertura, consta que o teste será encerrado quando o 
candidato perder o contato das mãos com a barra, ou realizar um procedimento proibido, 
previsto no Edital. Referente à ordem de realização das atividades, o edital de abertura 
informa, em seu item 10.5.16, que “O Teste de Aptidão Física iniciará pelo teste de corrida e, a 
critério da Banca Examinadora, poderá ser seguido ou pelo teste de resistência abdominal ou 
pelo teste de apoio ou pelo teste de barra”. Sobre a solicitação de revisão do teste através da 



filmagem, o edital prevê o tempo máximo de 10 minutos após a realização do exercício para 
realizar o pedido, e a candidata realizou a prova no turno da manhã, porém retornou no período 
da tarde para solicitar a verificação da filmagem. Pelos motivos citados, o recurso é indeferido. 
 
PROTOCOLO: 57026244528-0 
 
RECURSO INDEFERIDO: No momento da prova, foram oferecidas aos candidatos toalhas 
para secar as mãos e a barra fixa, bem como álcool em gel para higienizar as mãos. Neste 
sentido, todos tiveram igualdade de condições no certame. Recurso indeferido. 
 
PROTOCOLO: 57026244542-7 
 
RECURSO INDEFERIDO: De acordo com o edital de abertura item 10.5.7 “Em nenhuma 
hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá 
alegar qualquer desconhecimento sobre a realização do TAF como justificativa de sua 
ausência ou atraso. O não comparecimento ao teste, por qualquer que seja o motivo, 
caracterizará desistência e resultará na eliminação do candidato no Concurso Público”. Cabe 
ressaltar também que, conforme edital de abertura, os candidatos com diagnóstico de doença 
infecciosa/contagiosa, no dia de realização das provas, deverão apresentar atestado de 
liberação do médico para a Comissão de Concursos responsável do seu local de prova, 
atestando que podem frequentar lugares públicos, juntamente com os cuidados a serem 
tomados durante a realização da Prova. Recurso indeferido. 
 
 
PROTOCOLO: 57026244546-7 
 
RECURSO INDEFERIDO: A prova de barra fixa constante no TAF para a guarda municipal de 
Campo Bom é um teste de força dos membros superiores. Os candidatos mais altos 
executaram os movimentos com uma leve flexão de joelhos, fato esse que não prejudica o 
desempenho do candidato durante a prova. Além disso, estava prevista no edital de abertura a 
possibilidade da flexão de joelhos, mediante autorização do examinador, para evitar que os pés 
tocassem o solo. Cabe ressaltar também que a quinta execução, a qual o candidato se refere, 
não foi executada da maneira correta e, por isso, não foi contabilizada. O edital prevê que a 
contagem é de responsabilidade, única e exclusivamente, do examinador. Sendo assim, 
recurso indeferido. 
 

Campo Bom, 25 de fevereiro de 2021. 
 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 


