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ATO 008/2017 DE RETIFICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

EDITAL Nº 001/2017 DE PROCESSO SELETIVO  
 

 
O Senhor Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito de Camboriú, no uso de suas atribuições legais, torna público 
a retificação do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA do cargo de Vigia do EDITAL Nº 001/2017 DE PROCESSO 
SELETIVO. 
 
Considerando as previsões climáticas para o fim de semana de 28/01/18, e que não há local coberto 
apropriado para aplicação do teste de corrida de 100 m, e conforme previsão dos  itens 1.5 e 20.13 do 
edital, altere-se o Teste de Corrida da seguinte forma: 
 

1. FICA ALTERADO o Teste de Corrida de Velocidade 100 metros, para: “Teste de Corrida de 
Velocidade 50 metros”,  passando a vigorar conforme segue: 

14.10.1 TESTE DE CORRIDA DE VELOCIDADE 50 METROS 

a) O candidato deverá percorrer a distância de 50 (cinquenta) metros dentro do tempo 
estipulado, onde na posição inicial o candidato deverá estar imóvel atrás da linha de partida. 
Ao sinal do apito, o candidato deverá correr até que seu corpo (tronco) ultrapasse a linha de 
chegada; 

b) Tempo máximo para percorrer a distância  
HOMENS APTO NÃO APTO 

TEMPO EM SEGUNDOS 0” a 9”00 >9”00 

 
MULHERES APTO NÃO APTO 

TEMPO EM SEGUNDOS 0” a 10”30 >10”30 

c) Será considerado APTO o candidato que cumprir a tarefa no tempo igual ou menor, 
conforme tabela acima.  

d) O teste deve ser realizado em uma única tentativa. 

e) O teste será realizado em uma pista horizontal e sem obstáculos; 

f) O candidato deverá percorrer a distância de 50 metros dentro do tempo estipulado; 

g)  Posição inicial: o candidato deverá estar imóvel para o início da prova, atrás da linha de 
partida; - Início do teste: será comandado, “atenção candidatos”, “às suas marcas”, e então 
será acionado um silvo curto de apito, onde se dará início ao teste;  

h) Término do teste: o candidato que ultrapassar com o tronco a linha de chegada ou quando 
de um silvo longo de apito pelo cronometrista ao final do tempo estipulado. 

 
2. Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

CAMBORIÚ (SC), 24 de Janeiro de 2018. 
 

Elcio Rogério Kuhnen  
Prefeito de Camboriú 


