
EDITAL DE CONCURSO INTERNO GME Nº 01/2015 

 

O Setor de Projeto e Instrução torna público o Edital que estabelece normas 
específicas para a realização de Concurso Interno de Provas, destinado a 
selecionar candidatos visando ao preenchimento de 40 (quarenta) vagas no 
Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal de Eusébio, instituído 
pela Portaria n°01/2015, mais as que vierem a existir até a data da aprovação final, 
obedecendo aos critérios da conveniência e da oportunidade da Administração 
Pública. 

A abertura do Concurso Interno foi autorizada pelo Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Cidadania, e será regido pelas instruções constantes no 
presente Edital,  As atribuições do posto são: zelar pelos bens, equipamentos e 
prédios públicos do Município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem 
como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem 
contra os bens, serviços e instalações municipais; atuar, preventiva e 
permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da 
população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de 
forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que 
contribuam com a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus 
integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das 
pessoas; integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, 
visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e 
ordenamento urbano municipal; encaminhar ao delegado de polícia, diante de 
flagrante delito, o autor da infração; desenvolver ações de prevenção primária à 
violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria 
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; auxiliar na 
segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários ; sempre 
primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa 
humana e atuando em ações de Controle de distúrbio civil. 

 CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1. O candidato que se inscrever no concurso regido pelo presente Edital 
estará concorrendo as vagas disponíveis para o Grupamento de Operações 
Especiais da Guarda Municipal de Eusébio, submisso a Secretária 
Municipal de Segurança Pública e Cidadania. 



2.  O recebimento das inscrições, a organização e aplicação da Prova prática 
(Partes I) estarão sob a responsabilidade do Setor de Projeto e Instrução, 
obedecidas às normas deste Edital. 

3.  Não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em 
vista as peculiaridades do exercício das funções inerentes ao posto. 
 
CAPÍTULO II - DOS REQUISITOS PARA INGRESSO 
1. São requisitos para ingresso ao posto: 
 
1.1.Ser Guarda Municipal de Eusébio 
1.2. Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas e não registrar 
antecedentes criminais; 
 1.3. Não ter respondido e não estar respondendo a processo administrativo 
cujo fundamento possa incompatibilizá-lo com a função. 
1.4. Ter, no mínimo, descalço e descoberto, 1,65 m (um metro e sessenta e 
cinco centímetros) de altura, se homem e 1,60 m (um metro e sessenta 
centímetros) de altura, se mulher.  
1.5. Não ter respondido e não estar respondendo a processo na 
corregedoria por infrações disciplinares de qualquer natureza. 
1.6. Ter capacidade tática satisfatória para as atribuições que serão 
desempenhadas. 
 
2. Para inserção no posto, além de preencher todos os requisitos previstos 

nos itens anteriores o candidato deverá, também, ter sido aprovado em 
todas as etapas do concurso interno, na forma estabelecida neste 
Edital, e estar classificado entre o número de cargos existentes. 
 

CAPÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
 
1. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital e anexos que o 
acompanham, em relação aos quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

2. A efetivação da inscrição dar-se-á mediante o preenchimento da ficha 
de inscrição, no setor de projeto, no qual deverá ser acompanhada de 
cópia da funcional.  
 



3. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, sendo todas verificadas pela instituição, 
com penalidade de exclusão do processo se não constatada a veracidade 
das informações. 
 
4. As inscrições deverão ser realizadas somente no Setor de Projeto, no 
período das 09h00 as 16:30, de segunda a sexta,do dia 01 de Julho de 
2015 até 17 de Julho de 2015. 
 
 5. Para inscrever-se o candidato deverá: 
5.1. Se dirigir ao Setor de Projeto com cópia da funcional 
5.2. Ler atentamente o respectivo Edital e preencher a Ficha de Inscrição, 
total e corretamente. 
5.3. Entregar ficha de Inscrição, com cópia da funcional, totalmente 
preenchida e pegar comprovante de inscrição. 
 
 6. O descumprimento das instruções para inscrição implicará o 
indeferimento da inscrição. 
 
7. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no 
Setor de Projeto, e pelo telefone (85) 81728027. 
 
 CAPÍTULO IV - DAS ETAPAS DO CONCURSO  
 
1. O concurso interno para ingresso no Grupamento de Operações 

Especiais será composto das seguintes etapas:  
 

1.1. Prova de Condicionamento físico - Parte I, de caráter eliminatório e 
classificatório, visa avaliar o condicionamento físico necessário para o 
desempenho das atribuições;constante no “Capítulo V”.  
 
1.2. Teste Toxicológico – Parte II, de caráter eliminatório,espera-se 

atestar que o candidato tenha boa índole para desempenhar as 
atribuições, constante no “Capítulo IX 

 
1.3 Curso de Tiro defensivo, de caráter eliminatório e classificatório, 

constante no “Capítulo IX”, visa avaliar o desempenho tático do 



candidato, de acordo com as atribuições do cargo, bem como 
comprovar o requisito de ingresso constante do Capítulo II, subitem 1.6; 

 
1.4. Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, constante no “Capítulo 

XI”, visam identificar características de personalidade, aptidão, 
potencial e adequação do candidato para o exercício do cargo a que 
concorre; 

 
 1.5. Investigação Social, de caráter eliminatório, constante no “Capítulo XI”, 
visa apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candidato, 
em sua vida pessoal e funcional; 
 
1.6   Curso de formação do Grupamento de Operações Especiais, 
constante no “Capítulo XI”, de caráter eliminatório e classificatório, no qual 
visa avaliar aptidões físicas, mentais, táticas para atribuições do cargo 
 
CAPÍTULO V - DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 
 
1. A Prova de condicionamento físico, quanto à sua elaboração, aplicação 

e correção:  
 

1.1.  A aplicação da prova de condicionamento físico, de caráter eliminatório 
e classificatório, será realizada no dia 31 de Julho de 2015, sob 
responsabilidade do Setor de Projeto da Secretária Municipal de Segurança 
Pública e Cidadania. 
1.2. O candidato deverá apresentar atestado médico expedido por órgão 
público ou particular de saúde, no qual conste estar APTO para realização 
da prova. 
1.3. Serão válidos apenas os atestados médicos emitidos no período de 45 
(quarenta e cinco) dias anteriores à data marcada para a realização da 
prova.  
1.4.. Antes do início da etapa será aferida a altura do candidato, que deverá 
estar de acordo com o previsto no presente edital, conforme requisito 
inserto no subitem 1.4. do Capítulo II. 
1.5. A altura do candidato será aferida através de instrumento específico 
1.6. Na hipótese de não ser constatada altura mínima exigida para 
confirmação do valor aferido, o candidato será submetido a mais uma 
medição, no mesmo dia e na sequência da primeira. 



1.7. O candidato que não cumprir o requisito constante no subitem 1.4. do 
Capítulo II, não realizará as provas de condicionamento físico, ficando 
consequentemente excluído do concurso interno. 
1.8. A prova de condicionamento físico será composta pelos seguintes 
testes: 1.8.1.Corrida de meio fundo de 2.400 metros – para homem, e de 
2.000 metros – para mulheres; 1.8.2. Corrida de 50 (cinquenta) metros; 
1.8.3.repetições na  Barra Fixa; 1.8.4. flexão abdominal – tipo remador; 
1.8.5. teste de força nas mãos com o dinamômetro, não nesta ordem. 
1.9. Cada um dos testes previstos nos subitens anteriores estão descritos 
conforme a tabela constante no “ANEXO A”, onde também poderão ser 
encontradas as formas de realização dos testes que compõem a prova de 
condicionamento físico, assim como a sequência a ser realizados. 
1.10 Para o candidato ser considerado apto, é necessário REALIZAR 
TODOS OS TESTES E SER APROVADO. 
1.11 O candidato poderá repetir, por uma única vez e no mesmo dia, a 
execução dos respectivos teste.  
1.12. Os testes serão realizados em um único dia, exceto nos casos de 
força maior. 
1.13O setor responsável pela prova de condicionamento físico, mediante 
autorização do Secretário Municipal de Segurança Pública e 
Cidadaniapoderá cancelá-la ou interrompê-la, caso considere que não 
existam as condições necessárias para garantir a integridade física dos 
candidatos e evitar prejuízos ao seu desempenho, sendo certo que os 
testes já realizados serão desconsiderados, devendo ser agendada nova 
data para realização integral da avaliação.  
1.14 O aquecimento para a realização dos testes físicos será de 
responsabilidade do candidato.  
1.15 Em todos os testes, o candidato deverá trajar vestimenta adequada 
para a prática desportiva, ou seja, calção ou bermuda, camiseta (manga 
curta ou regata) e algum tipo de tênis. 
1.16 Não será permitida a utilização de calça esportiva, exceto as do tipo 
“legging”, que permitam a visualização do movimento das pernas. 
1.17 Recomenda-se à candidata do sexo feminino a utilização de top 
esportivo sob a camiseta.  
1.18. Não será permitida a utilização de acessórios que facilitem a 
execução dos testes. 
 
 



2 - DO EXAME TOXICOLÓGICO 
 
1. O exameToxicológico, de caráter eliminatório, será realizado por um 

Clínica especializada, a análise será feita por uma amostra de cabelo do 
candidato, com janela de detecção de 06 meses.Os candidatos 
aprovados na etapa I serão convocados através do site da 

Prefeitura Municipal de Eusébio, onde será disponibilizado também 

no flanelógrafo da Instituição. Todos os custos com o teste será por 
conta da Prefeitura Municipal de Eusébio. A recusa do candidato a 
realização do teste implicará em sua exclusão do concurso. 

 CAPÍTULO VII – DO CURSO DE TIRO DEFENSIVO 

O referido curso será ministrado por Instrutores de tiro cadastrados na Polícia 
Federal , com carga horária de 160 horas, de caráter eliminatório, o curso será 
dividido da seguinte forma: 100 horas para armas semiautomáticas e 60 horas 
para armas de repetição. Com verificação final em cada estágio e verificação 
especial - 20 questões versando sobre normas de segurança e conhecimento 
básico dos componentes e partes das armas de fogo.Os candidatos aprovados 
nas etapas anteriores serão convocados através do site da Prefeitura 
Municipal de Eusébio, onde será disponibilizado também no flanelógrafo da 
Instituição 

 
 
CAPITULO VIII – TESTE PSICOLÓGICO 
 
1. Os exames psicológicos consistirão na avaliação objetiva e 
padronizada de características cognitivas e de personalidade dos 
candidatos, mediante o emprego de técnicas científicas. Os testes 
psicológicos utilizados devem ser reconhecidos pelo Conselho Federal 
de Psicologia, sendo sua comercialização e uso restritos a psicólogos 
inscritos no Conselho Regional de Psicologia, conforme art. 18 da 
Resolução CFP nº 002/2003.2. Será utilizada uma bateria de testes, 
aplicados por psicólogos credenciados pela Polícia Federal, composta 
por teste projetivo, teste de atenção difusa e concentrada, 01 teste de 
memória, 01 teste expressivo.Os candidatos aprovados nas etapas 
anteriores serão convocados através do site da Prefeitura 

Municipal de Eusébio, onde será disponibilizado também no 

flanelógrafo da Instituição. 



3. A avaliação psicológica será realizada em dias e horários constantes 
no cronograma,a ser determinado,entregue aos candidatos, sendo que: 
 3.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a 
realização da avaliação psicológica munido de caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha macia;  
3.2. recomenda-se que o candidato durma bem na noite anterior ao dia 
da realização da avaliação psicológica, alimente-se adequadamente, 
não beba e não utilize qualquer tipo de substância psicoativa, a fim de 
estar em boas condições para a realização da referida etapa. 
4. À luz dos resultados de cada teste, a banca examinadora procederá 
à análise conjunta de todas as técnicas utilizadas, observando as 
orientações e parâmetros contidos nos respectivos manuais técnicos 
dos instrumentos utilizados nas avaliações. 
5. Os resultados finais, de apto ou inapto, serão obtidos por meio da 
análise técnica global do material produzido pelo candidato no 
transcorrer desta etapa do concurso, avaliando a compatibilidade de 
desempenho do candidato com as características estabelecidas pelo 
perfil e contraperfil psicológicos em vigor na Instituição. 
 6. A inaptidão nos exames psicológicos não pressupõe a existência de 
transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, 
à época dos exames, aos parâmetros psicológicos necessários ao 
desempenho das atribuições do Grupamento de Operações Especiais. 
7. A divulgação dos resultados será feita por meio de relação nominal, 
constando os candidatos aptos. 
8. Os motivos da inaptidão do candidato poderão ser conhecidos pelo 
candidato mediante comparecimento pessoal aoSetor de Projeto – 
Secretária Municipal de Segurança Pública e Cidadania, situada na 
Avenida Cícero Sá, 56, bairro do Centro – Eusébio – CE no horário das 
9 horas às 16 horas.  
 
CAPÍTULO XII - DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
 
1. Nesta etapa do concurso público, de caráter eliminatório, o candidato 
preencherá o Formulário para Investigação Social e colará em sua 
capa, 1 (uma) fotografia no tamanho 5x7, recente e datada com no 
máximo 6 (seis) meses (não será aceita fotografia do candidato 
vestindo uniformes militares, escolares, empresariais e similares), bem 
como entregará 1 (uma) cópia simples e legível dos seguintes 



documentos: 1.1. Cédula de Identidade (RG); 1.2. Atestado de 
Antecedentes Criminais; 1.3. Verificação pelo órgão público em que 
estiver servindo, informando: 1.3.1. sua atual situação disciplinar ou 
comportamento; 1.3.2. se responde ou já respondeu processo 
administrativo; 1.3.3. se responde ou já respondeu procedimento 
disciplinar; 1.3.4. punições sofridas.; 1.4. Certificado de Reservista ou 
Certificado de Dispensa de Incorporação (somente para candidatos do 
sexo masculino); 
 2. A investigação social, realizada por órgão técnico da Guarda 
Municipal de Eusébio, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e 
atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, e demais 
aspectos de vida em sociedade, impedindo que pessoa com situação 
incompatível ingresse no Posto. O próprio candidato fornecerá os 
dados para tal averiguação, autorizando seu procedimento, através de 
declaração a ser preenchida no Setor de Projeto, no qual o candidato 
será convocado para preenchimento das informações. 
3. A recusa do repasse das informações necessárias para o processo 
da etapa, implicará na desclassificação do Candidato no Concurso. 
4. A investigação social da vida pregressa do candidato é realizada por 
força de legislação, que estabelece a apuração da conduta e 
idoneidade do candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível, 
apurada em investigação sigilosa.  
5. A investigação social se pauta nos valores morais e éticos 
imprescindíveis ao exercício da profissão de Guarda Municipal, cujas 
atividades visam à realização do bem comum, tais como o patriotismo, 
o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a 
constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a 
honestidade e a coragem.  
6. A investigação social será realizada de tal forma que identifique 
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos 
aspectos da vida em sociedade e Funcional, imprescindíveis ao 
exercício do cargo, impedindo a aprovação, dentre outras hipótese 
possíveis, de: 5.1. alcoólatra ou alcoolista; 5.2. possuidor de 
antecedente criminal; 5.3. possuidor de registro policial na condição de 
averiguado, autor ou indiciado; 5.4. envolvido com a prática de 
contravenção penal; 5.5. envolvido com a prática ou exploração de 
atividade ligada a jogo de azar; 5.6. envolvido com a prática ou 
exploração de atividade ligada à prostituição; 5.7. autor de ato 



infracional; 5.8. que mantenha relação de amizade, convivência, 
conivência ou exibição em público com indivíduo envolvido em prática 
delituosa, sabidamente lançada à ambiência criminosa ou que possa 
induzir ao cometimento de crime; 5.9. envolvido com infração originada 
em posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em 
relação à outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicção 
ideológica, religiosa, racial, cultural, sexual, étnica e esportiva, visando 
à exclusão social; 5.10. possuidor de postura e/ou comportamento que 
atentem contra o moral e os bons costumes; 5.11. costuma cometer 
atos de indisciplina; 5.12. envolvido em prática de ato que possa 
importar em repercussão social de caráter negativo; 5.13. possuidor de 
comportamento que possa comprometer a função de segurança pública 
ou a confiabilidade da Guarda Municipal de Eusébio; 5.14. seja autuado 
ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física 
ou a vida de outrem; 5.15. violento ou agressivo; 5.16. possuidor de 
comportamento que atente contra a organização, hierarquia e a 
disciplina em estabelecimento de ensino. 5.16. possuidor de punição 
grave ou comportamento desabonador em seu local de trabalho;  
5.17. possuidor de comportamento desabonador em qualquer uma das 
forças armadas ou forças auxiliares; 5.18. excluído ou licenciado a bem 
da disciplina em qualquer uma das forças armadas ou forças auxiliares; 
5.19. inexatidão dos dados declarados pelo candidato, omissão de 
dados relevantes ou declaração de informações inverídicas.  
6. O parecer provisório, que atesta a aprovação pelo Órgão Técnico é 
indispensável à convocação do candidato para início do Curso do 
Grupamento de Operações Especiais 
7. A Investigação Social poderá ocorrer concomitantemente com o 
curso de formação do GOE, sem que ocorra prejuízo ou venha gerar 
direito ao candidato. 
 8. Irregularidades na documentação entregue, ainda que verificadas 
posteriormente, a não entrega dos documentos na data determinada e 
o não comparecimento na data estipulada para orientação ou entrega 
dos Formulários de Investigação Social, implicam a reprovação do 
candidato na etapa e sua consequente eliminação do processo seletivo.  
 
CAPÍTULO XIII –DO CURSO DE FORMAÇÃO DO GOE 
Durante o curso será verificado, a qualquer tempo, o preenchimento 
dos seguintes requisitos: Capacidade tática, mental, física e 



psicológica.O curso terá carga horária de 1.190 horas, onde o 
candidato ficará 24 horas a disposição da instituição, sendo os horários 
de instrução a ser definido de acordo com a conveniência da Guarda 
Municipal de Eusébio. Duração máxima do curso será de 03 meses, 
podendo este prazo mudar de acordo com o desenvolvimento das 
atividades. No final do Curso será realizada uma prova final para 
avaliação dos candidatos, composta por 50 questões, todas objetivas, 
com duração de 04 horas. O fardamento a ser utilizado durante as 
instrução deverá ser o uniforme operacional da GME, composto por 
calça operacional, gandola operacional, camisa interna e coturno, e o 
uniforme de educação física composto por camisa meia manga 
camuflada azul marinho, short de tecido leve na cor preta e calçado tipo 
tênis com meias brancas, o uniforme  deverá ser comprado pelo 
candidato, devendo seguir padrão estabelecido pela instituição.Os 
candidatos aprovados nas etapas anteriores serão convocados 

através do site da Prefeitura Municipal de Eusébio, onde será 

disponibilizado também no flanelógrafo da Instituição. 
 
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS.  
1. As etapas do concurso poderão ser realizadas em qualquer 
município do Estado do Ceará, à escolha da Administração, por 
critérios de conveniência e oportunidade.  
2. Após o encerramento de cada etapa do concurso,os resultados serão 
publicados no site da Prefeitura Municipal de Eusébioe no flanelógrafo 
da Guarda Municipal de Eusébio 
3. Não será permitida a permanência de acompanhantes de qualquer 
idade na área ou local delimitados pela Coordenação da respectiva 
etapa para a realização das provas 
4. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, laudos, 
provas, resultados, certificados ou certidões relativos à classificação ou 
notas de candidatos, valendo, para tal fim, os resultados publicadosno 
site da Prefeitura Municipal de Eusébioe no flanelógrafo da Guarda 
Municipal de Eusébio. 
5. Em caráter informativo, outros dados sobre o desempenho do 
candidato poderão ser consultados no Setor de Projeto.  
6. Recomenda-se que o candidato compareça aos locais, nas datas e 
horários designados para a realização das provas e exames, sempre 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, devendo portar 



identificação. Em todas as etapas do concurso, o candidato deverá 
assinar a lista de presença no campo a ele destinado, conferindo a 
exatidão dos dados ali contidos. 
 7. O candidato não poderá se ausentar dos locais de prova sem 
autorização, sob pena de ser excluído do concurso. 
 8. O candidato que faltar, chegar atrasado ou se apresentar em local 
diferente do estabelecido, em qualquer das fases nas etapas do 
concurso, relacionadas no Capítulo IV, independentemente do motivo, 
estará automaticamente excluído do concurso.  
9. Não serão alteradas, a pedido do candidato, datas e horários 
preestabelecidos em qualquer etapa ou fase do concurso, 
independentemente dos motivos alegados. 
 10. Será excluído do concurso público, por ato da comissão do 
concurso, independentemente das sanções cíveis e penais cabíveis, o 
candidato que: 10.1. fizer em qualquer documento declaração falsa ou 
inexata; 10.2. for responsável por falsa identificação pessoal; 10.3. 
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso 
11. O candidato deverá manter atualizado seu endereço completo e 
endereço eletrônico (e-mail) enquanto estiver participando do concurso. 
12. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das 
publicações no boletim interno e no site da Prefeitura,referentes ao 
concurso, não podendo alegar qualquer tipo de desconhecimento. 
13. Somente serão publicados os resultados dos candidatos aptos.  
14. O candidato considerado inapto em qualquer das etapas ou exames 
estará definitivamente excluído do concurso.  
15. Não haverá repetição de provas/exames em qualquer das etapas 
do concurso, exceto nos casos previstosespecificamente neste edital. 
16. O candidato que desrespeitar integrante da comissão de concurso 
em qualquer fase ou etapa, ou, durante esta, portar-se de modo 
inconveniente, será excluído do concurso, sem prejuízo das sanções 
penais e cíveis. 
 17. Toda menção a horário neste Edital e em outro ato dele decorrente 
terá como referência o horário oficial do Ceará e somente serão 
considerados os feriados nacionais e do município de Eusébio. 
 18. Será designada pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e 
Cidadania, comissão responsável pelo concurso. 



 19. O presidente do concurso é o Chefe do Setor de Projeto, cuja sede 
funcional está localizada na Guarda Municipal de Eusébio, situado na 
Avenida Cícero Sá, 56 – Centro – Eusébio – CE 
20. Os casos não previstos serão analisados e decididos pelo Setor de 
Projetos.  
21. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, 
bem como alterações em dispositivos constitucionais, legais e 
normativos a ele posteriores não alteram os requisitos e condições 
do candidato para participação no presente concurso. 
 
 ANEXO “A”DA PROVA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 
Formas de realização dos testes que constituem a prova de 
condicionamento físico, terão a seguinte sequência: (a)TESTE DE 
DINAMOMETRIA (Força Muscular) O teste de dinamometria constará 
de exame com a seguinte aparelhagem: a) Manual: capacidade de 
carga= 50 Kgf .As manobras de força deverão ser realizadas em séries 
de três tentativas. O resultado a ser considerado será aquele de maior 
valor e o(a) candidato(a) será considerado(a) APTO(A) ou INAPTO(A). 
O teste obedecerá aos seguintes critérios de avaliação: a) 
Dinamometria Manual - desempenho mínimo para aprovação: 
Masculino: 35 Kgf Feminino: 30 Kgf. (b) -Teste da Barra Fixa: A 
metodologia para a preparação e execução do teste em barra fixa, para 
os candidatos dos sexos masculino e feminino, obedecerá aos 
seguintes aspectos: I – Ao comando “em posição”, o candidato deverá 
dependurar-se na barra, com pegada em pronada e cotovelos 
estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa posição, devendo 
manter o corpo na vertical e sem contato com o solo e com as barras 
de sustentação laterais; II – Ao comando “iniciar”, o candidato flexionará 
simultaneamente os cotovelos até o queixo ultrapassar a parte superior 
da barra. Em seguida estenderá novamente os cotovelos até a posição 
inicial; III - A contagem das execuções corretas levará em consideração 
o seguinte: a) O movimento só será considerado completo após a total 
extensão dos cotovelos; b) A não extensão total dos cotovelos antes do 
início de uma nova execução será considerada um movimento 
incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato. Serão 
concedidas duas tentativas ao candidato. O intervalo mínimo entre a 
primeira e a segunda tentativa será de no Máximo 30 (trinta) minutos. 
Não será permitido ao candidato: I – tocar com o(s) pé(s) o solo ou 



qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções, 
sendo para tanto permitida flexão dos joelhos; II – após o início do 
teste, receber qualquer tipo de ajuda física; III – utilizar luva(s) ou 
qualquer outro material para a proteção das mãos; IV – apoiar o queixo 
na barra. O teste será interrompido caso ocorra quaisquer das 
proibições do artigo anterior. O desempenho do candidato até o 
momento da interrupção será considerado como índice da tentativa. 

(c) - Teste de corrida de 50 metros: O teste será realizado em terreno 
plano, onde deverá haver a demarcação das linhas de largada e de 
chegada, compreendendo a distância de 50 (cinquenta) metros entre 
elas. O candidato posiciona-se inicialmente atrás da linha de largada, 
adotando um afastamento anteroposterior das pernas, com o pé da 
frente o mais próximo possível da referida linha. Ao sinal do avaliador o 
candidato parte em máxima velocidade, objetivando cruzar a linha de 
chegada no menor tempo possível, que será anotado pelo 
cronometrista, com precisão em centésimos de segundo, que estará 
sobre a linha de chegada. - o teste iniciar-se-á com a voz de comando 
do avaliador "Prepara!" "Atenção!" "Já!!!", ao comando "Já!!!" o referido 
avaliador, concomitantemente, realiza um movimento rápido com o seu 
braço empunhando uma bandeirola, que se encontrava estendido 
acima da cabeça, de cima para baixo, momento em que o avaliador 
(cronometrista) aciona o cronômetro que será travado quando o 
candidato cruzar a linha de chegada ou será realizada por meio 
eletrônico; - não será autorizado o uso de bloco de partida para a 
largada; - caso o candidato realize uma saída falsa, ele terá outra 
chance para realizar a tentativa. Caso o candidato persista no erro 
(realize uma segunda saída falsa), ele perderá a tentativa e será 
desclassificado. (d) Teste do Abdominal Remador: Execução do 
exercício: posição inicial com o executante deitado em decúbito dorsal, 
pernas e corpo esticado, pés unidos, braços esticados e paralelos, ao 
lado da cabeça, com as mãos tocando o solo ou tatame, flexionar as 
pernas, sentando-se de tal forma que as coxas se aproximem ao 
máximo do tronco, estando os braços sempre esticados e paralelos, 
levados à frente, com os cotovelos nivelados à linha média dos joelhos, 
por fora das pernas; desfazer o movimento, retornando à posição 
inicial. Somente serão contabilizados os exercícios realizados 
corretamente. (e) – Teste de Corrida de meio fundo: A metodologia 
para a preparação e execução do teste de corrida será de12 (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 distância estabelecida para critério de 
aprovação sendo para o sexo masculino a destância de 2.400 metros e 
para o sexo feminino de 2.000 metros. 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. 
Cada candidato terá duas tentativas para realizar o teste, no mesmo dia 
com intervalo de duas horas entre as tentativas. 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. 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. 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. 
 
 


