PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS / EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
EDITAL Nº 002/03/04/2016

COMUNICADO
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais COMUNICA aos
candidatos classificados conforme estabelecido no Edital 002/03/04/2016 informações para a realização da Prova Prática
para os Cargos de Salva Vidas e Guarda Municipal, conforme o que se segue:
I – Considerações Gerais
1.1. A Prova Prática e o Teste de Aptidão Física têm caráter eliminatório, sendo eliminado o candidato que não concluir
uma das etapas propostas ou concluir além do tempo previsto.
1.2. A preparação para as provas é de responsabilidade do próprio candidato e não deverá interferir no andamento do
concurso.
1.3. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que as Bancas Examinadoras concluírem pela
ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que possam prejudicar a avaliação.
II - A Prova Prática para o Cargo de Salva Vidas
2.1. Será realizada no período de 12 a 14 de junho de 2016, de acordo com a ordem de classificação na Prova Objetiva,
para os 400 (quatrocentos) primeiros candidatos classificados, conforme a convocação dos Candidatos, item IV desse
Comunicado.
2.2. A Prova Prática para o cargo de Salva Vidas consistirá dos seguintes testes:
1a Bateria de Testes – Testes em Piscina
ETAPAS

ÍNDICES MÍNIMOS

TEMPOS
1’30” (um minuto e trinta segundos) no
máximo

a) Natação

100 metros livres

b) Natação

800 metros

20’ (vinte minutos) no máximo

c) Mergulho estático em submersão total,

----------

50” (cinquenta segundos) no mínimo

a

2 Bateria de Testes – Teste de Cooper e em Piscina
ETAPAS

ÍNDICES MÍNIMOS

a) Teste de Cooper

2.400 metros

b) Equilíbrio hidrostático com as mãos fora da
água, somente com a propulsão de pernas
c) Apneia Dinâmica com 25 metros de
travessia submersa

TEMPOS
Homem - Tempo máximo de 12’ minutos
Mulher - Tempo máximo de 15’ minutos
5’ (cinco minutos) no mínimo

----------

25 metros

III - O Teste de Aptidão Física (TAF) para o Cargo Guarda Municipal
3.1. Será realizado no dia 12 de junho de 2016, de acordo com a ordem de classificação na Prova Objetiva, para os 300
(trezentos) primeiros candidatos classificados, conforme a convocação dos Candidatos, item IV desse Comunicado.
3.2. O TAF consistirá de 03 (três) testes físicos (corrida de resistência, barra e flexão abdominal) todos de caráter
eliminatório, conforme o que se segue:
Para Candidatos do Sexo Feminino
TESTE
ESTATICO DE BARRA FIXA
FLEXÃO ABDOMINAL
CORRIDA DE RESISTENCIA

ÍNDICE MÍNIMO
10 segundos
20 REPETIÇÕES
2.000 METROS

TEMPO MÁXIMO
---------------1 MINUTO
12 MINUTOS

Para Candidatos do Sexo Masculino
TESTE
DINAMICO DE BARRA FIXA
FLEXÃO ABDOMINAL
CORRIDA DE RESISTENCIA

ÍNDICE MÍNIMO
3 REPETIÇÕES
30 REPETIÇÕES
2.400 METROS

TEMPO MÁXIMO
_____________
1 MINUTO
12 MINUTOS

IV – Da Convocação
4.1. Serão convocados os candidatos para a realização da Etapa de Prova Prática e Teste de Aptidão Física em
Comunicado próprio até 96 horas (noventa e seis) horas de antecedência do primeiro dia de realização, em número
proporcional para a formação de turmas a compor as baterias de realização da Etapa para cada Cargo, de salva Vidas e
Guarda Municipal.
4.2. Serão estabelecidos no Comunicado de Convocação, as normas e os procedimentos para apresentação dos candidatos
ao local destinado à realização da Prova Prática e Teste de Aptidão Física e realização da Etapa.
I – Das Disposições Finais
5.1. Permanecem inalterados os itens dos Editais 002/03/04/2016 a despeito do item 7. DA SEGUNDA ETAPA PARA O
CARGOS DE SALVA –VIDAS e GUARDA MUNICIPAL e seu detalhamento.
5.2. Caberá ao Edital de Convocação reti ou ratificar as disposições sobre essa Etapa de Realização de Prova Prática e
Teste de Aptidão Física.
5.3. Consideram-se alteradas as datas de Realização da Prova Prática e teste de Aptidão Física para os dias 12 a 14 de
junho de 2016 para o Cargo de Salva Vidas e para o dia 12 de junho de 2016, para o Cargo de Guarda Municipal.
5.4. Permanecem inalteradas as demais datas previstas e publicadas no Edital No 004/2016.
5.5. Caso o número de candidatos convocados para a realização da Etapa de Prova Prática e Teste de Aptidão Física não
se converta em candidatos aptos suficientes para que seja suprido o número de vagas divulgadas no Edital No
002/003/004/2016 para os respectivos Cargos de Salva Vidas e Guarda Municipal, será realizada nova chamada para
suprir a convocação do número estabelecido em edital.
5.6. Nos dias de realização das Prova os casos omissos e/ou situações de força maior serão resolvidos pela Comissão
Especial do Concurso.

Ilhéus, 31 de maio de 2016.

Prefeito do Município de Ilhéus

