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CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2013 

EDITAL N° 012 

 

O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, através da Secretária de Estado da 

Gestão Estratégica e Administração, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 

10 da Lei Complementar nº. 194/2012 e considerando contrato celebrado entre a Secretaria de 

Estado da Gestão, Estratégica e Administração, Bombeiro Militar de Roraima e a 

Universidade Estadual de Roraima – UERR e tendo em vista a decisão judicial constante do 

Processo nº 9000074-55.2018.8230010, torna público pelo presente Edital a Convocação para 

o Exame de Aptidão Física (2ª Etapa) para cargo de Curso de Formação de Oficiais 

Combatentes Bombeiro Militar (QOCBM), de acordo com o estabelecido no Edital nº. 

002/2013. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. Os testes do Exame de Aptidão Física – EAF serão realizados conforme a seguinte 

distribuição: 

a) Os testes de: SUBIDA NA CORDA DE SISAL, SHUTTLE RUN e FLEXÃO 

ABDOMINAL serão realizados no dia 03/05/18, no Quartel do Comando Geral do Corpo de 

Bombeiro Militar – QCGBM localizado na Av. Venezuela, nº.1271 – Bairro Pricumã, 

conforme distribuição constante no Anexo I deste Edital; 

b) Os testes de: CORRIDA DE RESISTÊNCIA será realizado no dia 04/05/18, no Instituto 

Federal Educação Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR, localizado à Avenida Glaycon de 

Paiva, nº. 2496 – Bairro Pricumã, conforme distribuição constante no Anexo I deste Edital. 

c) Os testes de: Natação será realizado no dia 04/05/18, piscina do Ginásio Totozão, 

localizado à Av. Capitão Ene Garcez, 2160 - Novo Planalto, conforme distribuição constante 

no Anexo I deste Edital. 

1.1.1. A convocada deverá comparecer com, no mínimo, meia hora de antecedência para 

credenciamento (identificação do candidato, verificação do Atestado de Aptidão Física 

para realização da prova, dentre outros), sendo VEDADO seu ingresso após o horário 

de início dos testes. 
1.1.2. É de inteira responsabilidade da candidata a verificação e localização dos referidos 

locais de realização do EAF com antecedência, não podendo alegar desconhecimento dos 

endereços supracitados como justificativa de atrasos e/ou não comparecimento na data e hora 

marcadas nesta convocação. 

1.1.3. Nos locais de aplicação dos testes do EAF somente será permitida a entrada e 

permanência dos candidatos e Membros da(s) Comissão(ões) envolvida(s) no Certame. 

1.2. A realização dos testes do EAF será conforme distribuição no Anexo I deste Edital. 

1.3. O não comparecimento na data e horário acima descritos acarretará a eliminação imediata 

do candidato no certame, sendo obrigatória a presença da candidata nos horários e locais 

indicados no anexo I deste Edital. 

1.4. O Exame terá caráter eliminatório.  

1.5. Dado o caráter eliminatório, o não comparecimento para a realização do exame na data e 

horário determinados, implicará na sua eliminação do Concurso, seja qual for o motivo 

alegado.  
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1.6. O EAF será realizado em conformidade com o presente Edital concomitantemente com o 

Edital de abertura do certame (Edital 002/2013) 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Para o Exame de Aptidão Física (EAF) serão convocados os candidatos considerados 

APTOS nos Exame Médicos, Odontológicos e Toxicológicos. 

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

gravidez, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a 

realização dos testes ou interfiram na capacidade física dos candidatos não serão considerados 

motivos para qualquer tratamento diferenciado. 

2.2. A candidata para esta prova deverá:  

2.2.1. Apresentar-se com roupa apropriada para o EAF, usando short, camisa e calçando tênis, 

com exceção para a prova de natação na qual a mulher deverá utilizar maiô. 

2.2.2. Estar munida de ATESTADO MÉDICO emitido, no máximo, com 15 (quinze) dias de 

antecedência da data da prova (inclusive), que certifique, especificamente, ESTAR APTA 

PARA ESFORÇO FÍSICO, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital. 

2.2.2.1. Apresentar EXAME MÉDICO comprovando não está grávida, conforme Lei 

Complementar 194/2012, parágrafo §5º do Art. 17. 

2.2.2.2. O atestado médico conforme modelo no Anexo II deste Edital, deverá conter 

assinatura, carimbo e CRM do profissional. 

2.2.3. Os candidatos que não atenderem cumulativamente aos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.2.1 não 

poderão realizar o Exame de Aptidão Física. 

2.3. O Exame de Aptidão Física consistirá em provas práticas, todas de caráter eliminatório, 

que verificarão a resistência aeróbica, adaptabilidade ao meio aquático, agilidade e a força 

muscular dos membros superiores e inferiores e do abdômen, de acordo com os padrões de 

condicionamento físico exigidos para o exercício das funções, de acordo com o Anexo V do 

Edital 002/2013 do Concurso Público nº. 002/2013. 

2.3.1. Não haverá repetição de prova. 

2.3.2. Todos os exercícios são de caráter eliminatório, devendo a candidata atingir os índices 

estabelecidos em cada um dos exercícios propostos, sendo eliminado do certame o candidato 

que deixar de atingir qualquer limite dos exercícios previstos. 

2.3.3. O candidato que não atingir o índice previsto no Anexo V do Edital 002/2013 do 

Concurso Público nº. 002/2013, em um dos exercícios propostos, não poderá executar o 

exercício subsequente. 

2.3.3.1. O Candidato que se enquadrar no item 2.3.3. não poderá permanecer no local de 

prova.  

2.3.4. O candidato terá direito a apenas uma tentativa para atingir os índices previstos no 

Anexo V do Edital de lançamento do Concurso (Concurso 02/2013-Edital 02/2013). 

2.3.5. O candidato que por qualquer motivo deixar de realizar o EAF na data prevista no 

cronograma estipulado pelo Edital de Convocação será automaticamente eliminado do 

certame. 

2.4. As espécies, modalidades, quantidades e padrões de condicionamento físicos exigidos são 

os constantes no Anexo V do Edital 002/2013 (Portaria nº.008/DPL/CBMRR/2013, de 18 de 

fevereiro de 2013).  
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2.5. À Comissão, caberá a elaboração final da ATA de avaliação física dos candidatos, para a 

devida publicação. 

2.5.1. Os exercícios serão obrigatoriamente realizados pelo Candidato de acordo com 

cronograma estabelecido no anexo I deste edital. 

2.5.2. Os testes serão executados pelos candidatos obedecendo a ordem estabelecida no anexo 

I deste Edital (ordem de classificação na Prova Objetiva) iniciando-se pelas candidatas de 

sexo feminino. 

2.5.3. Após a publicação da ATA com os nomes dos candidatos, aqueles que se sentirem 

prejudicados, terão um prazo de 2 (dois) dias úteis para encaminharem recurso à Comissão 

Organizadora do Concurso, especificando claramente os motivos e os amparos legais do 

referido pedido, cabendo a esta, a decisão em última instância.  

2.5.4. Não serão abertas exceções para aplicação do EAF em datas diferentes das estipuladas 

no cronograma do certame. 

2.5.5. A UERR filmará todos os exames de aptidão física. 

2.6. Será excluído do Concurso Público, nesta etapa, o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido; 

b) não comparecer, seja qual for o motivo alegado; 

c) não realizar um dos testes; 

d) deixar de obter índice mínimo em qualquer um dos testes; 

e) não realizar as atividades solicitadas no Exame de Aptidão Física, segundo os limites, 

critérios e padrão estabelecido no Anexo V do Edital de lançamento do Concurso (concurso 

02/2013- Edital 02/2013). 

 

 

Boa Vista – RR, 10 de abril de 2018. 
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CONCURSO PÚBLICO N°002/2013 

EDITAL N° 012 

ANEXO I 

DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES DO EAF 

 

DOS CANDIDATOS 

REGIÃO: BOA VISTA (CAPITAL) - SEXO FEMININO 

Inscrição Candidato Class. 
Subida na 

corda de sisal 

(03/05) 

Shuttle 

Run 

(03/05) 

Abdominal 

(03/05) 

Corrida – 

18 min 

(04/05) 

Natação 

100m 

(04/05) 

7451925156 ANA LÍLIAN MAIA COSTA 13º 14h 14h 14h 8h 14h 

 

 

 

 

 

Boa Vista – RR, 10 de abril de 2018. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2013 

EDITAL N° 012 

ANEXO – II 

 

MODELO DE ATESTADO 
 

 

 

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE 

 

ATESTADO 

 

 

 

 

Atesto, sob penas da Lei, que o(a) Sr.(a) __________________________________________, R.G. 

n.º ____________________, UF _______, nascido (a) em ____ /____/_______, encontra-se APTO 

para realizar esforços físicos, podendo participar dos Testes de Aptidão Física para o concurso do 

Quadro de Oficiais Combatentes Bombeiro Militar – QOCBM. 

 

 

 

___________________________________ 

Local e data 

(máximo de 15 dias de antecedência da data da prova) 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Profissional 

Carimbo com CRM 

 

 

 


