
 

                                                 

        

            

        CONVOCAÇÃO TESTE FISICO EM 20/09/2019 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/MG 
CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 001/2019 

 
 

A empresa SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS convoca em 

20/09/2019 os candidatos classificados  no cargo de: Vigia/Segurança, para a 

realização das provas práticas, no dia 29 de Setembro de 2019, sexta, conforme horário 

a seguir. Os candidatos deverão comparecer com no mínimo 15 minutos de 

antecedência, portando documento oficial com foto,  caneta preta ou azul e Atestado 

Medico. 

 
O candidato não poderá fazer uso de telefone celular e similares durante a 

realização do Teste Físico e não poderá conversar com os demais candidatos. Favor ler 

atentamente o Edital do Concurso Público, fls. 18.: 

 

6.4.1. Para as Provas de Aptidão Física serão convocados os candidatos classificados nas Provas 

Objetivas e Prova Dissertativa.  

6.4.2. As Provas de Aptidão Física são de caráter classificatório e eliminatório.  

6.4.3. Somente se submeterão à Prova de Aptidão Física os candidatos às vagas de Cuidador Social e 

Vigia/Segurança, em razão das exigências normativas para o exercício dessas funções públicas.  

6.4.4. Os candidatos realizarão Prova de Aptidão Física a fim de demonstrarem capacitação física para 

exercer a função conforme horário a ser divulgado de acordo com o cronograma do Concurso Público. 

6.4.5. Na prova de Aptidão Física os candidatos serão submetidos aos seguintes testes:  

a) Teste de corrida de resistência de 10 (dez) minutos (ambos os sexos – FEMININO/MASCULINO), 

sendo que: Serão distribuídos 50 pontos da seguinte forma: 00 pontos para os candidatos que não 

percorrerem no mínimo 1500m; 20 pontos para os candidatos que percorrem no mínimo de 1500 a 1600m; 

30 pontos para os candidatos que percorrem de 1601 a 1700m; 40 pontos para os candidatos que 

percorrem de 1701 a 1800m; e 50 pontos para os candidatos que percorrem mais de 1801m.  

b) Teste de Flexão abdominal com as mãos atrás da cabeça ou na nuca – 10 (dez) repetições (ambos os 

sexos – FEMININO/MASCULINO), sendo que: Serão distribuídos 25 pontos da seguinte forma: 25 pontos 

para os candidatos que completarem a série em 30 segundos; 00 pontos para os candidatos que não 

completarem a série em 30 segundos.  

6.4.6. Para a realização da prova de Aptidão Física, o candidato deverá comparecer ao local designado 

com trajes adequados, a saber: calção de ginástica (ou malha, para o sexo feminino), tênis e camiseta 

sem manga.  

6.4.7. Recomenda-se que o candidato, para realização dos exercícios, tenha feito sua última refeição com 

uma antecedência mínima de 2 (duas) horas.  

6.4.8. Ficará a cargo do candidato o aquecimento e alongamento para a realização dos exercícios. 
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 Endereço da realização:  

Centro Municipal de Educaçao Dr. Januario de Andrade Fontes 

Rua Jose dos Santos, 137, Bairro Bom Jesus, Viçosa/MG. 

 

 6.4.9. Será exigida a apresentação de Atestado Médico, no ato da Prova de Aptidão Física, 

atestando que o candidato está em boas condições de saúde e apto a realizar a Prova de Aptidão 

Física. O atestado médico ficará retido.  

6.4.10.Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, gravidez, 

luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a capacidade física 

dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento 

privilegiado. O candidato que não comparecer no horário determinado está eliminado do Concurso 

Público. 

6.4.11.É de responsabilidade exclusiva do candidato a correta identificação de seu local de prova e o 

comparecimento no horário determinado. 
 

 
59 - VIGIA/SEGURANÇA 

 
 

10:00 horas 

01 1510056 Cristian Alves De Souza 

02 1575558 Vinicius Dutra Ferreira 

 
 

 
SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

(31) 3261 1194 


