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Prefeitura do Município de Osasco  
  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 004/2014 - SEGURANÇA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO MEDIDA JUDICIAL 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - VIGIA – 1ª CLASSE (MASCULINO) - SUBJUDICE 

PROCEDIMENTO COMUM – CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO 

PROCESSO DIGITAL Nº 1012207-36.2018.8.26.0405 - MANDADO Nº 405.2018/025533-3 

REQUERENTE: IVAN RODRIGUES DOS REIS 

 

Em cumprimento à Medida Judicial – Procedimento Comum – Classificação e/ou Preterição, Processo Digital nº 1012207-

36.2018.8.26.0405 - Mandado nº 405.2018/025533-3, que tramita no Processo Administrativo nº 12.204/2018, fica 

CONVOCADO o candidato Ivan Rodrigues dos Reis, para a realização do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, conforme previsão 

constante no item 9 e subitens do Edital de Abertura e Regulamento do Concurso Público para provimento de cargos de 

na Área de Segurança de Nível Médio e Nível Fundamental Completo - EDITAL Nº 004/2014 – SEGURANÇA. 

1. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA   

 

DATA: 30 de novembro de 2018 

HORÁRIO: 8h00min 

LOCAL: Pista de Atletismo do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães 
ENDEREÇO: Rua Manoel da Nóbrega, nº 1361 – Ibirapuera – São Paulo/SP.  
  

2. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  

  

2.1 O Teste de Aptidão Física será realizado conforme o Anexo III do Edital N° 04, de 28 de Maio De 2014, no dia, horário 
e local evidenciados neste edital de convocação.     

2.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter classificatório e eliminatório, será realizado pela FGV e visa a avaliar a capacidade 
do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências para desempenhar as tarefas típicas da categoria 
funcional.   
2.3 O candidato será eliminado se não atingir o desempenho mínimo previsto no Anexo III do Edital N° 04, de 28 de Maio 
De 2014.  
2.4 O candidato deverá comparecer ao local de realização dos testes com antecedência de trinta minutos, munido de 
atestado médico original ou cópia autenticada em cartório, específico para tal fim, emitido há, no máximo, quinze dias 
corridos anteriores à realização dos testes, com roupa apropriada para prática de educação física, tais como: camiseta, 
calção ou bermuda, meias e tênis.   
2.5 O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está APTO a realizar o Teste de 
Aptidão Física do concurso público e deverá ter sido expedido, no máximo, 15 (quinze) dias corridos antes da data do 
exame.   
2.6 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início do exame e será 
retido pela FGV. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento. O candidato que não apresentar 
atestado médico será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do concurso.   
2.7 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, 
gravidez etc.), que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam o desempenho dos candidatos nos testes do Teste 
de Aptidão Física serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte da 
Administração, mesmo que ocorram durante a realização dos testes.  
2.8 O candidato será considerado apto no Teste de Aptidão Física se, submetido a todos os testes, obtiver o 
desempenho mínimo de 2 (dois) pontos em cada teste e o somatório mínimo de 10 (dez) pontos no conjunto dos testes.   
 
2.9 Teste de Aptidão Física constará de 4 (quatro) testes, especificados a seguir:   
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2.9.1 DO TESTE EM BARRA FIXA – FLEXÃO  

  

Número de Flexões   
Pontos  

Masculino  

Abaixo de 3  0,00 – Eliminado  

3  2,00  

4 a 6  3,00  

7 a 9  4,00  

10 a 12  5,00  

13 a 15  6,00  

  

2.10.2 DO TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL  

  

Distância 
Pontos  

Masculino (m)  

Abaixo de 2,10   0,00 – Eliminado  

De 2,10 a menos de 2,20  2,00  

De 2,20 a menos de 2,30  3,00  

De 2,30 a menos de 2,40  4,00  

De 2,40 a menos de 2,50  5,00  

Acima de 2,50  6,00  

  

  2.10.3 DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL  

  

Número de Repetições Em 1’  

Masculino Pontos 

Abaixo de 20  0,00 – Eliminado  

De 20 a menos de 24  2,00  

De 24 a menos de 28  3,00  

De 28 a menos de 30  4,00  

De 30 a menos de 34  5,00  

Acima de 34  6,00  

  

2.10.4 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS  

  

Distância Percorrida em 12’  

Masculino (m) Pontos 

Abaixo de 2.200  0,00 – Eliminado  

De 2.200 a 2.300  2,00  

Acima de 2.300 a 2.400  3,00  

Acima de 2.400 a 2.500  4,00  

Acima de 2.500 a 2.600  5,00  

Acima de 2.600  6,00  
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3. DISPOSIÇÕES GERAIS   

  

3.1 O candidato convocado para esta etapa deverá comparecer ao local indicado para realização dos testes com 30 (trinta) 
minutos de antecedência do horário fixado para seu início, munido do documento de identidade original e do atestado 
médico, caso contrário, não poderá realizar os testes. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 
de seu local de realização dos testes e o comparecimento no horário determinado.  
3.2 O resultado preliminar do Teste de Aptidão Física será divulgado no site da Fundação Getulio Vargas 
(http://www.fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradeosasco/seguranca), não sendo possível o conhecimento do 
resultado via telefone, fax ou e-mail.  
3.3 Caberá recurso em face do Resultado do Teste de Aptidão Física, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do 
resultado, mencionada no subitem anterior. 
3.4 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação 
vigente serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público constituída para este fim, assessorados pela 
Fundação Getulio Vargas.  
3.5 Este edital entra em vigor na data de sua publicação  

  

Em 14 de novembro de 2018.  

  

  

Fundação Getulio Vargas   
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