
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

EDITAL N° 111/2019 - CONVOCAQAO PARA A 3a FASE - EXAME DE CAPACIDADE
FISICA - TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FISICA - TAAF

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de suas atribuigoes e
tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no
Diario Oficial do Estado do Amapa n° 6476, de 06 de julho de 2017.

Considerando a determinagao judicial constante do Mandado de Seguranga n°
0003554-55.2018.8.03.0000- Tribunal de Justiga do Estado do Amapa- Tribunal Pleno,

RESOLVE:

Convocar a candidata relacionada abaixo para a 3a Fase - Exame de Capacidade
Fisica - Testes de Avaliagao e Aptidao Flsica - TAAF, nos termos do Capitulo 12 do edital de
abertura do Concurso Publico para provimento de vagas ao cargo de Soldado do Quadro de
Pragas Policiais Militares Combatentes da Policia Militar do Estado do Amapa (SD
QPPMC).

CLAS. NOME
GREICE KELLE DE SOUZA COUTINHO
(M.S: 0003554-55.2018.8.03.0000)876

1. DO EXAME DE CAPACIDADE FISICA.

Serao convocados para a 3a Fase - TAAF, os candidatos Aptos, Aptos Condicionais e
Sub Judice no Exame Documental.
1.1

O TAAF, de presenga obrigatoria e de carater eliminatorio, sera realizado no Estadio
Milton de Souza Correa e Quartet do Comando Geral da Policia Militar, por subcomissao
designada para este fim especifico, e visa avaliar a capacidade minima do candidate para
suportar, fisica e organicamente, as exigences da pratica de atividades fisicas e demais
exigencias proprias da fungao policial militar.

1.2

Os candidatos quando convocados deverao se apresentar impreterivelmente nos dias,
locais e horarios estipulados, com vestimenta apropriada para a pratica de educagao fisica,
munidos de documento de identificagao oficial com foto e atestado medico (original ou copia
autenticada em cartorio), emitido no prazo maximo de 30 (trinta) dias antes da realizagao do
teste.

1.3

No atestado medico devera constar nome complete, n° do RG do candidate e1.3.1
expressamente a afirmagao de que o candidate esta apto a realizar as atividades fisicas
descritas no Anexo III do EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP.

Nao sera permitida a entrada de pessoas estranhas no local de aplicagao do teste, sob
qualquer justificativa, sendo admitido tao somente o candidate relacionado nos termos do
Anexo unico deste edital nos dias e horarios estipulados.

1.4

O aquecimento e a preparagao para o teste de avaliagao e aptidao fisica sao de
responsabilidade do proprio candidate, nao podendo interferir no andamento do concurso.
1.5

O candidate sera considerado Apto ou Inapto em razao de seu desempenho no TAAF.
De outro modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidate sera eliminado do concurso,
nao prosseguindo na fase subsequente.

1.6
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O Candidato que deixar de observar as regras dos itens 1.3 e 1.3.1 deste edital, sera
automaticamente eliminado, e se presente, sera retirado do local de prova, nao prosseguindo
nas demais fases do Concurso.

1.7

No local e data da aplicapao do teste, nao sera disponibilizado ao candidato 'Vaga de
Estacionamento" ou "Guarda Volumes" assim, a Policia Militar do Amapa nao se
responsabilizara pela perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletronicos
ocorridos no local de realizapao das provas, nem por danos neles causados, ficando o
candidato como unico responsavel pela guarda e acondicionamento de seus pertences.

1.8

Sera exclufdo da 3a Fase - Exame de Capacidade Fisica - Testes de Avaliapao e
Aptidao Fisica - TAAF, o candidato que:
1.9

a) apresentar-se apos o horario estabelecido, nao se admitindo qualquer tolerancia;
apresentar-se em local e data diferente daqueles constantes na convocapao oficial;
nao comparecer a qualquer dos testes, seja qual for o motivo alegado;
nao apresentar documento Oficial que bem o identifique;
ausentar-se do local de aplicapao do teste;
estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
lanpar mao de meios ilicitos ou implementos para a execupao dos Testes;
nao devolver integralmente o material quando recebido;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
indevido.
1.10
qualquer aparelho eletronico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam
nos modos de vibrapao e silencioso.

Ao ingressar no local de realizapao dos testes, o candidato devera manter desligado

1.10.1 E aconselhavel que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que
nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

Motivara, ainda, a eliminapao do candidato do Concurso Publico, sem prejuizo das1.11
sanpoes penais cabiveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas
neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, as Instrupoes ao Candidato
ou as Instrupoes constantes do teste, bem como o tratamento indevido e descortes a qualquer
pessoa envolvida na aplicapao das provas.

1.12
Aptidao e Avaliapao Fisica - TAAF no prazo ate 02 (dois) dias uteis apos a publicapao do
resultado preliminar.

Sera oportunizado a interposipao de recurso ao candidato Inapto no Teste de Avaliapao

DOS TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FISICA- TAAF2.

0 candidato tera somente 01 (uma) oportunidade para realizapao de cada prova do
TAAF, objetivando alcanpar o indice minimo previsto nas tabelas de suficiencia "A" e "B",
constante do inciso IX, excetuando-se o salto em altura que podera ser executado com ate 3
(tres) tentativas, caso nao se consiga o indice minimo nas duas primeiras, sendo que a terceira
tentativa sera executada com no minimo tres minutos de descanso.

2.1

As provas componentes do TAAF deverao ser realizadas conforme os seguintes
protocolos de execupao:
2.2

2.3 Prova de forpa para membros superiores e cintura escapular:
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a) Flexao e extensao de cotovelos na barra fixa e isometria em barra fixa, cujos principals
musculos envolvidos sao: biceps braquial, braquial anterior, braquio radial, deltoide anterior,
romboide, redondo maior, trapezio, latissimo do dorso e peitoral maior;

a.1)
instalada a uma altura suficiente para que o candidato, mantendo-se em suspensao com os
cotovelos em extensao nao tenha contato entre seus pes e o solo. A pegada deve ser feita em
pronagao (palmas das maos voltadas para frente), com a distancia de separagao entre as maos
semelhantes a distancia biacromial (distancia aproximada dos ombros). Apos assumir essa
posigao, o candidato devera elevar seu corpo atraves da flexao de seus cotovelos, ate que o
queixo ultrapasse o nivel da barra, retornando em seguida a posigao inicial, quando completara
urn movimento. Tal movimento devera ser repetido o maior numero de vezes possivel, sendo
computados tao somente aqueles executados corretamente. Os cotovelos devem estar em
extensao total para que seja dado imcio ao movimento de flexao. O teste e dinamico, nao
sendo, portanto permitido abandonar-se o implemento entre as repetigoes a titulo de repouso.
Nao sera permitido receber qualquer tipo de ajuda fisica, utilizagao de luva (s) ou qualquer
material para protegao das maos e apoiar o queixo na barra; Nao sera permitido que o
candidato utilize o seu queixo para conseguir ultrapassar o nivel da barra, nem tampouco que
utilize balanceios, flexbes de tronco ou pernas e assim consiga impulso para elevar seu corpo
e, caso isso ocorra, a referida flexao nao sera computada.

Protocolo de execugao da prova para candidatos masculinos: a barra deve ser

a.2)
com auxilio dos avaliadores, para realizagao do teste de barra fixa em suspensao isometrica,
em pegada pronada, cujas maos estejam em distancia biacromial, com joelhos e quadril
estendidos, estando o queixo acima do nivel da barra, sem hiperextensao da cabega. Ao sinal
de imcio, sera retirado o auxilio, momento em que a candidata, devera manter-se em
suspensao, com o queixo acima do nivel da barra, sem hiperextensao da cabega, durante o
tempo rmnimo de 9 (nove) segundos. Ao termino do tempo decorrido, 9 (nove) segundos, o
avaliador devera parar o registro no cronometro, encerrando-se assim o referido teste. Sera
considerada apta a candidata que realizar o teste obedecendo as prescribes do protocolo de
execugao no tempo estabelecido.

Protocolo de execugao da prova para candidatas: a candidata adotara a posigao inicial,

Prova de resistencia muscular abdominal: abdominal tipo supra: Principais musculos
envolvidos: obliquo externo e interno do abdome, reto do abdome, sendo que o protocolo de
execugao para ambos os sexos e o seguinte: o (a) candidato (a) se coloca em decubito dorsal
sobre o solo, com os pes apoiados, joelhos flexionados, com os bragos cruzados sobre o peito
com os cotovelos colados ao tronco. Atraves de contragao da musculatura abdominal, o
candidato (a) elevara seu tronco ate que os cotovelos toquem a coxa, sem os descolar de seu
tronco. Em seguida, o candidato (a) retorna a posigao inicial ate que toque o solo com as
costas, completando urn movimento, quando entao podera dar inicio a execugao de urn novo.
O numero de movimentos executados corretamente sera o resultado obtido em urn tempo
maximo de 01 (urn) minuto.

2.4

2.5 Prova de velocidade de deslocamento: corrida de 50 metros; Principais musculos
envolvidos: todos os grandes grupos musculares, sendo o protocolo de execugao para ambos
os sexos o seguinte; O teste deve ser realizado em uma superffcie plana, que possua alem dos
50 (cinquenta) metros uma area de escape. O candidato (a) deve se posicionar atras da linha
de largada, preferencialmente em afastamento em antero - posterior das pernas, devendo o pe
da frente estar o mais proximo possivel da referida linha. Ao ser dado urn sinal sonoro,
momento em que e acionado o cronometro, o candidato (a) devera percorrer, no menor periodo
possivel, a distancia prevista. O cronometro devera ser travado quando o candidato (a)
ultrapassar a linha de chegada. O resultado da prova sera indicado pelo tempo utilizado pelo
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candidato (a) para completar o percurso. Nao sera permitido dar ou receber qualquer tipo de
ajuda fisica durante a execugao do teste.

Prova de resistencia aerobia: corrida de 12 minutos - teste de Cooper: principals
musculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares, cujo protocolo de execugao , para
ambos os sexos e o seguinte: O candidato (a) devera percorrer, em uma superficie plana e
demarcada, a maior distancia possfvel, em 12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante o
teste. O inicio e termino da prova sera atraves sinal sonoro. Aos 11 (onze) minutos de corrida
sera emitido urn sinal sonoro para fins de orientagao dos candidatos (as). O numero de
avaliados por bateria devera ser estabelecido de forma a nao causar prejuizo ao desempenho
dos mesmos e nao dificultar a contagem de voltas dadas. Nao sera permitido ao candidato (a),
uma vez iniciado a prova: abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora,
deslocar-se no sentido progressive ou regressivo da pista, depois de finalizados os 12 (doze)
minutos, sem ter sido liberado pela banca examinadora; dar ou receber qualquer tipo de ajuda
fisica.

2.6

2.7 Prova de deslocamento no meio liquido: natagao 50 metros para ambos os sexos.

a) Principals musculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares, cujo protocolo de
execugao e o seguinte: O candidato (a) devera nadar a distancia prevista em nado livre, sem
limite de tempo e sem a utilizagao de qualquer equipamento que possa favorece-lo, tais como:
nadadeiras, palmares, flutuadores, etc..., podendo ser utilizado oculos, toca e tampao de
ouvido. O candidato (a) devera estar trajando roupa de banho adequada, sunga para o sexo
masculino e maio para o sexo feminino. O candidato (a) podera optar por iniciar a prova de fora
ou dentro da piscina. O candidato (a) nao podera utilizar as raias como auxilio, nem se segurar
nas bordas e tao pouco pisar no fundo da piscina a titulo de descanso ou com o intuito de
impulsionar-se. E permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na parede. A prova tera
inicio com urn silvo curto de apito e encerrara quando o candidato (a) completar a distancia
prevista tocando na borda da piscina. O teste devera ser realizado em uma piscina com
extensao de 25 (vinte e cinco) metros, raiada.

Teste de salto em altura consiste em o candidato (a) saltar, em altura, urn sarrafo
colocado pela banca examinadora na altura prevista na respectiva tabela. O candidato (a) tera
direito a 3 (tres) tentativas para saltar o sarrafo, devendo interrompe-las no salto em que
conseguir ultrapassa-lo ou no caso de esgotar as 3 (tres) tentativas. Todas as tecnicas de salto
em altura sao permitidas, exceto o mergulho, e desde que o candidato (a) obtenha impulso em
apenas urn dos pes no momento em que perder contato com o solo, e vedado ainda que o
candidato (a) toque o colchao de salto antes de perder contato com solo. O candidato (a) que
saltar na forma vedada indicada acima tera o resultado do salto anulado. Os saltos cujos
resultados sejam anulados serao contados como tentativas. O candidato (a) podera, para tomar
impulsao, corner a distancia que desejar. O candidato (a) podera interromper a corrida de
impulso e reinicia-la, desde que nao derrube o sarrafo, pois assim estara configurada uma
tentativa. O candidato (a) que nao ultrapassar o sarrafo na altura prevista ou tiver suas 3 (tres)
tentativas, que Ihe sao facultadas, anuladas, sera considerado inapto (a).

2.8

Os indices minimos para alcance da aptidao nas provas do TAAF sao os constantes
das tabelas seguintes:
2.9
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TABELA DE SUFICIENCIA MASCULINA

INDICEPROVASDIA
2400m (dois mil e quatrocentos metros)Corrida 12min (doze minutos)

19 Abdominal Supra em 1 (urn) minuto 34 rep, (trinta e quatro repetigdes)
Flexao na barra fixa 05 repetigdes

29 Corrida de 50m (cinquenta metros) Em 08 (oito) segundos no maximo
Salto em altura 1,15m (urn metro e quinze)

39 50m (cinquenta metros)Natagao

TABELA DE SUFICIENCIA FEMININA

INDICEDIA PROVAS
Corrida 12min (doze minutos) 2100m (dois mil e cem metros)

19 Abdominal Supra em 1 (urn) minuto 30 rep, (trinta repetigdes)
Em 09 (nove) segundos no mfnimoIsometria em Barra Fixa29 Corrida de 50m (cinquenta metros) Em 09 (nove) segundos no minimo

Salto em altura 1,00m (urn metro)
39 Natagao 50m (cinquenta metros)

3. DOS LOCAIS E DATAS

Local: Estadio Milton de Souza Correa
Enderego: Jardim Marco Zero
Bairro: Zerao Cidade: Macapa Estado: Amapa Cep: 68903-419
Data: 19/02/2019
HORARIO DE ABERTURA DOS PORTOES: 06h00min
HORARIO DE FECHAMENTO DOS PORTOES: 07h00min

Local: Quartel do Comando Geral da Policia Militar
Enderego: Rua Jovino Dinoa, 3655.

Cidade: Macapa Estado: Amapa Cep: 68902-030Bairro: Beirol
Data: 20 e 21/02/2019
HORARIO DE ABERTURA DOS PORTOES: 06h00min
HORARIO DE FECHAMENTO DOS PORTOES: 07h00min

Macap3/APr23 de Janeiro de 2019.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretaria de Estado raAdministragao, em Exercicio.

Decreto n° 0002/2019
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