EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PMI Nº 001/2020

RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, Prefeito Municipal de Imaruí no uso de suas atribuições legais, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO para preenchimento do cargo temporário de Bombeiro Comunitário/Agente de
Defesa Civil elencado no Anexo I deste Edital, o qual reger-se-á pelas instruções especiais contidas neste
Edital, na Lei Complementar Municipal nº 051, de 03 de junho de 2020 e demais disposições legais vigentes.
1.

DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME
DATA

ATO

08/06/2020

Publicação do Edital

08/06/2020 a
09/06/2020

Prazo para impugnações do Edital e abertura das Inscrições

10/06/2020

Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital de abertura de
inscrições

10/06/2020 até às
12h00min do dia
18/06/2020

Período de Inscrições, das 08h00min às 12h00min (meio dia)

19/06/2020

Homologação das Inscrições, com Publicação do Rol dos Inscritos e divulgação do
Local de realização de Teste de Aptidão Física - TAF

21/06/2020

Realização do Teste de Aptidão Física - TAF

23/06/2020

Publicação dos resultados do Teste de Aptidão Física - TAF e Classificação
provisória

23/06/2020 a
25/06/2020

Prazo para recurso contra os resultados do Teste de Aptidão Física - TAF e
classificação provisória

26/06/2020

Publicação do julgamento dos recursos contra os resultados do Teste de Aptidão
Física - TAF e da Classificação provisória e Apresentação da Classificação Final

29/06/2020

Homologação do Resultado Final

1.1.
O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de
recursos, intempéries e por decisão da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Processo Seletivo, sendo
de responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame.
2. DOS CARGOS E DAS VAGAS
2.1.
O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, com função/área de
atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/ habilitação descritos no mesmo.
2.2.
Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços atualizados na
Secretaria Municipal de Administração e Finanças durante todo o período de validade do Processo Seletivo
sob pena de perda da classificação.

2.3.
As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação.
2.3.1. O candidato aprovado no presente Processo Seletivo deverá acompanhar através dos meios de
comunicação da administração municipal, as vagas que possam surgir durante o período de validade do
Processo Seletivo.
2.4.
É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através do site
www.imarui.sc.gov.br as publicações de todos os atos e Editais relativos ao Processo Seletivo Simplificado,
inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo até sua homologação final.
3. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1.
Não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência em razão da incompatibilidade para o
exercício das atribuições do cargo.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1.
O candidato deverá acessar o site www.imarui.sc.gov.br onde terá acesso ao Edital e seus Anexos, à
ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível das
08h00min às 12h00min (meio dia), no período de 10/06/2020 a 18/06/2020.
4.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e prérequisitos para inscrição.
4.2.
É requisito para a inscrição a apresentação dos seguintes documentos:
4.2.1. Carteira de identidade;
4.2.2. Cadastro de Pessoa Física – CPF;
4.2.3. Certificado de Aprovação em Curso de Formação de Bombeiro Comunitário promovido por
Organização de Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e se encontrar na situação
de Bombeiro Comunitário Ativo;
4.2.4. Informar telefone e e-mail.
4.3.
O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e protocolar, juntamente
com a documentação indicada no item 4.2 e seus subitens, no horário das 08h00min até às 12h00min (meio
dia), no período de 10/06/2020 a 18/06/2020, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Imaruí.
4.3.1. Não será aceita inscrição com falta de documentos, via postal; por telex ou via fax; e-mail;
extemporânea e/ou condicional ou ainda fora do prazo estabelecido.
4.4.
O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos
inscritos (rol de Inscritos) para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido
processada, o mesmo não poderá prestar o TAF.
4.5.
A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital bem
como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que
passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e das quais não
poderá alegar desconhecimento.
4.5.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados
de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no
presente Processo Seletivo.
4.6.
O Município de Imaruí não se responsabilizará por solicitações de inscrição não efetivadas por
motivos de ordem técnica ou outros fatores que impossibilitem a impressão do documento relacionado neste
Edital ou o protocolo no setor indicado no item 4.2.
4.7.
As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato
e, se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela
decorrentes mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado posteriormente.
4.8.
Os candidatos poderão se inscrever em apenas um cargo.

4.9.
O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização do teste
deverá solicitá-lo no ato de inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários
(materiais, equipamentos, etc.).
4.9.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo
a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.9.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento
diferenciado para realização de provas.
4.9.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização do teste deverá
solicitar por escrito, no ato da inscrição, e levar acompanhante que permanecerá em local reservado para
essa finalidade.
5. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF
5.1. Os candidatos submeter-se-ão ao Teste de Aptidão Física – TAF, de caráter classificatório e eliminatório,
que avaliará as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer.
5.2.
Em relação a seu caráter eliminatório, os candidatos serão considerados APTOS ou INAPTOS;
5.3.
Será considerado INAPTO o candidato que não obtiver os índices mínimos.
5.4.
O índice mínimo exigido por exercício será de 25 pontos e a média dos três exercícios será de no
mínimo 60 pontos.
5.5. O Teste de Aptidão Física – TAF será composto pelas seguintes provas:
5.5.1. MASCULINO:
5.5.1.1. Teste de resistência aeróbia de 2.400 metros (em minutos).
5.5.1.2. Teste de Força Abdominal (em número de repetições em 60 segundos).
5.5.1.3. Teste de flexão de cotovelo dinâmico na barra fixa (barra em número de repetições):
5.5.1.3.1
TESTE DE FLEXÃO DE COTOVELO DINÂMICO NA BARRA FIXA PARA HOMENS: compulsória até
os 40 (quarenta) anos de idade, inclusive, e acima desta idade, ou seja, a partir dos 41 (quarenta e um) anos
completos, o candidato poderá optar pela barra ou apoio de frente sobre o solo (sendo feita esta opção e
após realizar a prova, o candidato não poderá voltar atrás, independente do resultado).
5.5.2. FEMININO:
5.5.2.1. Teste de resistência aeróbia de 2.400 metros (em minutos).
5.5.2.2. Teste de Força Abdominal (em número de repetições em 60 segundos).
5.5.2.3. Teste de flexão e extensão de cotovelo de frente sobre o solo (apoio):
5.5.2.3.1
TESTE DE FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELO DE FRENTE SOBRE O SOLO PARA MULHERES:
compulsória até os 40 (quarenta) anos de idade, inclusive, e acima desta idade, ou seja, a partir dos 41
(quarenta e um) anos de idade completos a candidata poderá optar pelo apoio de frente sobre o solo com
seis apoios (sendo feita esta opção e após realizar a prova, a candidata não poderá voltar atrás, independente
do resultado).
5.6. Os critérios de referência das referidas provas, para ser considerado apto, se baseiam na Portaria n°461,
de 17 de dezembro de 2014, ou seja, o Manual de Educação Física do Bombeiro Militar de Santa
Catarina, conforme Anexo III deste Edital.
5.7.
O local realização do Teste de Aptidão Física - TAF será divulgado no dia 19 de junho de 2020 junto
com a publicação do rol de inscritos.
5.8.
Na realização do Teste de Aptidão Física - TAF, o candidato deverá observar os seguintes aspectos
sob pena de desclassificação do certame:
5.8.1. Comparecer ao local do teste com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do
início do mesmo, portando, obrigatoriamente, documento de identidade;
5.8.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte
brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas
por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de
1997);
5.8.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro
documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis.
5.8.2. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato sob pena de ser excluído do Processo
Seletivo Simplificado:
5.8.2.1. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal;
5.8.2.2. Fazer uso de telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação;
5.8.2.3. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados em
local indicado pelo fiscal;
5.8.2.4. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
5.8.2.5. Interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação do teste.
5.8.3. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado e/ou submetido à revista
pessoal e/ou de seus pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação datiloscópica.
5.8.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou realização do teste fora do horário e local marcado
para todos os candidatos;
5.9.
O não comparecimento do candidato, na data e hora indicados para o Teste de Aptidão Física e
portando documento na forma disposta no item 5.8.1.1, implicará sua desclassificação do Processo Seletivo
Simplificado.
5.10. A “Média do Teste de Aptidão Física” será calculada somando a pontuação obtida nas três provas
realizadas e dividindo por três:
MÉDIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA = (NT1* + NT2** + NT3***) / 3

* Nota do Teste 1
** Nota do Teste 2
*** Nota do Teste 3
6. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1.
Os candidatos considerados aprovados serão ordenados e classificados pelo cargo e habilitação
mínima exigida, de acordo com a sua inscrição no processo seletivo, seguindo a ordem decrescente de
pontuação final, de acordo com a nota obtida no Média Final do Curso de Bombeiro Comunitário e Média do
Teste de Aptidão Física – TAF, obedecendo a seguinte fórmula:
6.1.1. Será realizada a soma da Média Final do Curso de Bombeiro Comunitário com a pontuação obtida no
TAF e divido por dois:
PONTUAÇÃO FINAL = (MFCBC* + MTAF**) / 2

* Média Final do Curso de Bombeiro Comunitário
** Média do Teste de Aptidão Física
6.1.2. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato que tiver
maior idade, considerados anos, meses e dias.
6.2.
Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se
dará através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:

6.2.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma
crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal
imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo os critérios a seguir:
6.2.1.1. Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem
será crescente;
6.2.1.2. Se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será decrescente.
6.3.
A chamada dos candidatos selecionados será efetuada obedecendo à ordem de classificação,
mediante a existência de vagas.
7. DOS RECURSOS
7.1.
Serão admitidos os seguintes recursos:
7.1.1. De Impugnação do presente Edital;
7.1.2. Dos Resultados do Teste de Aptidão Física - TAF;
7.1.3. Da classificação Provisória
7.2.
A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, até o dia 09/06/2020, no setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Imaruí.
7.3.
Os demais recursos poderão ser interpostos apenas pelo candidato afetado, seguindo o mesmo
procedimento do item anterior, nos prazos estipulados no item 1.
7.4.
Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo preestabelecido.
7.5.
Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e
consistente.
7.6.
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado constitui-se última instância para recurso, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
8. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO
8.1.
Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos
e apresentar os documentos a seguir:
8.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;
8.1.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
8.1.3. Ter aptidão física e mental, demonstrada por atestados e exames médico e psicológico solicitados
pela administração municipal;
8.1.4. Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital, mediante apresentação de comprovante de
escolaridade e da formação em:
8.1.4.1. Ensino Médio completo;
8.1.4.2. Curso de Formação de Bombeiro Comunitário promovido por Organização de Bombeiro Militar
Oficial;
8.1.5. Carteira de Identidade;
8.1.6. Cadastro de Pessoa Física – CPF;
8.1.7. Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
8.1.8. Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
8.1.9. Encontrar-se na situação de Bombeiro Comunitário Ativo no momento da contratação;
8.1.10. Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
8.1.11. Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 anos;
8.1.12. Certidão de casamento ou união estável;
8.1.13. Data de nascimento do (a) companheiro (a) / cônjuge/esposo (a);
8.1.14. Atestado médico;

8.1.15. 01 foto 3x4
8.1.16. PIS/PASEP (frente e verso);
8.1.17. Número da conta corrente;
8.1.18. Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;
8.1.19. Declaração de não possuir acúmulo de cargo ou função pública, exceto os previstos em Lei;
8.1.20. Cópia da Carteira de Trabalho;
8.1.21. Comprovante de endereço;
8.2.
A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado dar-se-á sob o regime
estatutário, em caráter temporário, conforme a Legislação vigente na instituição na data da admissão.
9. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Este Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar de sua homologação final, podendo ser
prorrogado uma vez por igual período.
9.2.
A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a nomeação imediata, mas apenas a
expectativa de ser nomeado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da Administração
Municipal, respeitada a ordem de classificação.
9.3.
A aprovação neste Processo Seletivo não caracterizará direito à nomeação imediata, a qual, no prazo
de validade, será efetuada conforme a necessidade da Administração, respeitando a classificação obtida.
10. DAS VAGAS
10.1. As vagas serão oferecidas de acordo com o número disposto no Anexo I.
10.2. As contratações realizadas respeitarão a proporção mínima de servidoras do sexo feminino prevista
no art. 6° da Lei Complementar Estadual n° 587/2013.
10.3. Não havendo interesse em assumir a vaga oferecida em sua primeira chamada, o candidato deve
comunicar formalmente a desistência da vaga ou poderá, mediante requerimento próprio, solicitar para
passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a
validade do Processo Seletivo, a novo chamamento uma única só vez.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A convocação dos candidatos será publicada no sítio eletrônico do Município de Imaruí
(www.imarui.sc.gov.br) e, paralelamente, será feita comunicação ao candidato, via postal ou por telefone,
no endereço ou no número do telefone informados na ficha de inscrição ou posteriormente atualizado.
11.2. É responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizado o referido endereço, bem como o
número de telefone.
11.3. Os candidatos aprovados e convocados terão o prazo máximo de 10 (dez) dias contados da
publicação do Ato de convocação para apresentar-se, podendo a pedido, ser prorrogado por igual período,
e 5 (cinco) dias para entrar em exercício, contados da data da posse.
11.4. Será tornado sem efeito o ato de convocação se o candidato não se apresentar no prazo estipulado,
sendo que o candidato perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município o direito de convocar o
próximo candidato por ordem de classificação.
11.5. A lista de inscritos, a lista de classificados e decisões resultantes de recursos e demais atos
provenientes deste Edital de Processo Seletivo Simplificado, serão publicados no sítio eletrônico
www.imarui.sc.gov.br.
11.6. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias
que serão mencionadas em Editais devidamente publicados.
11.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, competente para
julgar, em decisão irrecorrível e soberana, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos.

11.8.
11.8.1.
11.8.2.
11.8.3.
11.8.4.
11.8.5.

Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida;
Anexo II – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais;
Anexo III – Normas para realização da prova prática.
Anexo IV – Atribuições do cargo.
Anexo V – Ficha de Inscrição.

Imaruí, SC, 08 de junho de 2020.

RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E
VENCIMENTOS.

CARGO

VAGAS

Habilitação Mínima

TIPO DE
PROVA

VENCIMENTO
R$

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Bombeiro
Nível médio completo e Curso de
MFCBC³ e
Comunitário/Defesa Civil
Formação de Bombeiro
CR²
R$ 1.087,00
44h
TAF⁴
(Feminino)¹
Comunitário
Bombeiro
Nível médio completo e Curso de
MFCBC³ e
Comunitário/Defesa Civil
Formação de Bombeiro
CR*
R$ 1.087,00
44h
TAF⁴
(Masculino)
Comunitário
1 - Na contratação, será respeitada a reserva máxima de vagas para sexo feminino, em conformidade ao art. 6° da Lei
Complementar Estadual n° 587/2013.
2 - CR = Cadastro de Reserva
3 - Média Final do Curso de Bombeiro Comunitário
4 - Teste de aptidão Física – TAF

ANEXO II
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome do Candidato:
Carteira de
Identidade:

CPF:
Cargo Pretendido:
DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, conforme itens 3.1 e 4.9 – e seus subitens – do Edital de Processo Seletivo
Simplificado PMI nº 001/2020 e para que surta os efeitos legais que:
- a necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima
mencionado;
- fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente,
requerer readaptação ou aposentadoria.
Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

_________________, _____ de junho de 2020.

___________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO III
NORMAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF
I-

O teste de Aptidão Física - TAF será realizada no dia 21 de junho de 2020 em horário a ser definido no
ato de convocação.

II -

A convocação para realização do Teste de Aptidão Física - TAF, será publicada no dia 19 de junho de
2020,

III -

O local de Realização do Teste de Aptidão Física - TAF será publicado no dia 19 de junho de 2020,
juntamente com a publicação do rol dos inscritos.

IV -

Será vedado o acesso ao local do Teste de Aptidão Física - TAF ao candidato que se apresentar após o
horário estipulado no ato de convocação e comparecer sem documento oficial de identificação (com
foto) sob qualquer alegação.

V-

O Teste de Aptidão Física - TAF terá caráter classificatório e eliminatório, e tem por objetivo avaliar a
capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física do candidato, visando a selecionar
aqueles que apresentem as condições necessárias para o desempenho mínimo inicial para o cargo
regulamentado por este Edital.

VI -

O candidato convocado para o Teste de Aptidão Física deverá apresentar-se munido de Atestado
Médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias de antecedência da data do
seu teste, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o número do
registro do Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que certifique especificamente estar o
candidato Apto para realizar ESFORÇO FÍSICO. O candidato que deixar de apresentar atestado ou não
apresentá-lo conforme especificado, não poderá realizar o teste, sendo considerado inapto.

VII - O Atestado Médico ficará retido e fará parte da documentação do candidato de aplicação do teste.
VIII - O Teste de Aptidão Física consistirá na execução de baterias de exercícios, considerando-se apto o
candidato que atingir o desempenho mínimo indicado para cada um deles.
IX O índice mínimo exigido por exercício será de 25 pontos e a média dos três exercícios será de no
mínimo 60 pontos.
X-

As baterias do Teste de Aptidão Física, a critério da Comissão, poderão ser filmadas e/ou gravadas.

XI -

O Teste de Aptidão Física será realizado independentemente das condições meteorológicas.

XII -

Os exercícios físicos para a realização do Teste de Aptidão Física serão os seguintes:

XIII - MASCULINO:
1. Teste de resistência aeróbia de 2.400 metros (em minutos).
2. Teste de Força Abdominal (em número de repetições em 60 segundos).
3. Teste de flexão de cotovelo dinâmico na barra fixa (barra em número de repetições):
a. TESTE DE FLEXÃO DE COTOVELO DINÂMICO NA BARRA FIXA PARA HOMENS: compulsória até os 40
(quarenta) anos de idade, inclusive, e acima desta idade, ou seja, a partir dos 41 (quarenta e um) anos
completos, o candidato poderá optar pela barra ou apoio de frente sobre o solo (sendo feita esta opção
e após realizar a prova, o candidato não poderá voltar atrás, independente do resultado).
II -

FEMININO:
1. Teste de resistência aeróbia de 2.400 metros (em minutos).

2. Teste de Força Abdominal (em número de repetições em 60 segundos).
3. Teste de flexão e extensão de cotovelo de frente sobre o solo (apoio):
a. TESTE DE FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELO DE FRENTE SOBRE O SOLO PARA MULHERES: compulsória
até os 40 (quarenta) anos de idade, inclusive, e acima desta idade, ou seja, a partir dos 41 (quarenta e
um) anos de idade completos a candidata poderá optar pelo apoio de frente sobre o solo com seis
apoios (sendo feita esta opção e após realizar a prova, a candidata não poderá voltar atrás,
independente do resultado).
III -

O candidato deverá comparecer no local e horário definidos em sua convocação para a realização do
Teste de Aptidão Física, trajando: camiseta, calção, short ou bermuda ou legging 3/4, meias e tênis. O
candidato que não se apresentar vestido adequadamente não realizará o teste, sendo considerado
inapto.

IV -

O resultado de cada Teste será registrado pelo avaliador na Ficha de Avaliação do candidato.

V-

O candidato inapto tomará ciência de sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado assinando a
Ficha de Avaliação em campo específico. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo avaliador,
coordenador e duas testemunhas.

VI -

O candidato considerado inapto será excluído do Processo Seletivo Simplificado.

PONTUAÇÃO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
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Pontuação para o Teste de Aptidão Física – TAF – MASCULINO
Barra
Flexão de cotovelo
Força abdominal
Corrida de 2400 metros
Dinâmica
frente ao solo
≤2
≤ 23
≤ 25
≥ 15’31”
24
26
15’07”-15’30”
3
25
27
14’42”-15’06”
26
28
14’17” -14’41”
27
29
13’52”-14’16”
4
28
30
13’27”-13’51”
29
31
13’01”-13’26”
30
32
12’36”-13’00”
5
31
33
12’11”-12’35”
32
34-35
11’51”-12’10”
33
36-38
11’30”-11’50”
6-7
34
39-41
11’10”-11’29”
8-9
35
42-44
10’49”-11’09”
10
36
45-47
10’27”-10’48”
11
37
48-49
10’04”-10’26”
12
38
50
09’41”-10’03”
≥ 13
≥ 39
≥ 51
≤ 09’40”
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Pontuação para o Teste de Aptidão Física – TAF – FEMIININO
Flexão de cotovelo
Força abdominal
Corrida de 2400 metros
frente ao solo
≤ 17
≤ 20
≥ 18’31”
18
21
18’19”-18’30”
19
22
18’07”-18’18”
20
23
17’55”-18’06”
21
24
17’43”-17’54”
22
25
17’31”-17’42”
23
26
17’19”-17’30”
24
27
17’07”-17’18”
25
28
16’55”-17’06”
26
29-34
16’19”-16’54”
27
35-37
15’43”-16’18”
28
38-40
15’07”-15’42”
29
41
14’31”-15’06”
30
42
13’50”-14’30”
31
43
13’10”-13’49”
32
44
12’30”-13’09”
≥ 33
≥ 45
≤ 12’29”

LINKS SUGERIDOS DE COMO REALIZAR OS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA.
I-

Teste de barra dinâmica: https://www.youtube.com/watch?v=uv6HDRqWaww

II -

Teste de força abdominal: https://www.youtube.com/watch?v=eTfET_z6Oyw

III -

Teste de flexão de cotovelo frente ao solo: https://www.youtube.com/watch?v=g9AdxPSxmY0

ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Bombeiro Comunitário/Agente de Defesa Civil: Planejar e promover a defesa contra desastres naturais ou provocados
por ações do homem; Estabelecer um conjunto de medidas preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas; Apoio
nas atividades de prevenção e combate a incêndios; Auxiliar nas atividades de busca e salvamento de bens e pessoas;
Apoiar no atendimento pré-hospitalar; Auxiliar nas atividades de resgate veicular; Apoiar a outras atividades operacionais
emergenciais e de auxílio; Apoiar nas prevenções em eventos públicos diversos; Realizar manutenção e assepsia de
viaturas, equipamentos, bombas, e motores utilizadas na atividade de prontidão; Apoiar na central de operações (telefonia
e rádio-comunicação); Apoiar no preparo e cozimento das refeições da equipe de prontidão; Participar de treinamentos
operacionais; Executar atividades de apoio em geral ao Corpo de Bombeiros, atuando em salvamentos, enchentes e
outras situações pluviométricas ou situações meteorológicas; Executar as ações da defesa civil, atuando em eventos
danosos e em situações de calamidade, aplicando as medidas cabíveis; Fazer o registro das ocorrências que verificar,
preenchendo relatório interno relatando tal ocorrência; Prevenir ou minimizar danos, socorrer e prestar auxílio às
populações afetadas por desastres/acidentes; Dar conhecimento a Defesa Civil sobre situações de seu interesse;
Identificar e cadastrar locais públicos passíveis de serem utilizados como abrigos, caso necessário; Participar de vistorias
em imóveis, encostas, árvores, e locais que poderão colocar em risco a segurança da comunidade redigindo formulário
interno de acordo com cada situação; Fiscalizar imóveis que estão sob risco, devendo notificar, embargar ou interditar,
quando necessário, ou ainda solicitar a demolição; Atuar na preservação de locais danificados por eventos danosos;
Defender e atender a populações em caso de catástrofes, ações da natureza e perigos de contaminação com produtos
químicos, radioativos e explosivos; Processar campanhas educativas e informativas sobre defesa civil, prevenção e
combate a sinistros, salvamento de pessoas, acidentes, naturais ou não, difundindo na comunidade o conceito e a
importância da organização com meio de evitar perdas, pessoais ou materiais.

ANEXO V
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PMI Nº 001/2020

CARGO: _________________________________________________________________________________
Número de Inscrição (a ser preenchido pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado): ________________
Nome completo do(a) candidato(a): __________________________________________________________
Identidade: _________________ Órgão Emissor: _______________ CPF: __________________________
Data de Nascimento: _____________________

Sexo: M (

)

F(

)

Endereço: _______________________________________________________________ Número: ______
Complemento: __________________________________ Bairro: __________________________________
Município: ______________________________________________ Estado: _________ CEP: ____________
Fone(s): __________________________ E-mail: ________________________________________________

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Processo Seletivo
Simplificado, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas.

_________________, _____ de junho de 2020.

___________________________________
Assinatura do Candidato

