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EDITAL DE CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA REAPLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos da Constituição 
Federal vigente, torna pública a convocação complementar para reaplicação do Teste de Aptidão Física, para o cargo 
Guarda Civil Municipal do Concurso Público para preenchimento de vagas efetivas do quadro permanente da 
Prefeitura do Salvador, regulamentado pelo Edital nº 001, de 29 de março de 2019, mediante as normas contidas no 
Edital Complementar de 29 de maio de 2019. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Teste de Aptidão Física terá caráter classificatório e eliminatório e será realizado conforme normas contidas 
no Edital Complementar publicado em 29 de maio de 2019 e alterações posteriores.  

1.2 Foram convocados à reaplicação do Teste de Aptidão Física somente os candidatos aos cargos Agente de 
Salvamento Aquático e Guarda Civil Municipal que foram reprovados exclusivamente no teste de Corrida 
aplicado no TAF original, em atendimento a Recomendação nº 0003/19 do Ministério Público do Estado da 
Bahia. 
1.2.1 Foram convocados também os candidatos que se encontram em condição sub judice no concurso, em 

cumprimento às decisões judiciais. 
1.3 Os candidatos se submeterão a todos os exercícios indicados no Edital Complementar de 29 de maio de 2019. 

1.3.1 A execução dos testes seguirá a mesma ordem de realização que foi praticado na aplicação do Teste de 
Aptidão Física aplicado entre os dias 28 de julho a 9 de agosto de 2019.  

1.4 O candidato deverá apresentar novo atestado médico na reaplicação do Teste de Aptidão Física. 
1.4.1 O atestado médico, assinado por médico cardiologista, deverá conter, expressamente, a informação de 

que o candidato está APTO a realizar o Teste de Aptidão Física do concurso público, além do nome do 
candidato, deverá constar, obrigatoriamente, o número da carteira de Identidade do candidato, o órgão 
expedidor, assinatura e registro no órgão de classe específico do profissional responsável e deverá ter 
sido expedido, no máximo, 15 (quinze) dias corridos antes da data prevista para a aplicação do exame 
(03/11/2019), sendo considerado motivo de inautenticidade do exame médico destes a inobservância ou 
omissão de, pelo menos, uma das situações acima previstas. 

1.4.2 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. 

1.4.3 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, 
tais como alterações orgânicas permanentes ou temporárias, estados menstruais, indisposições, cãibras, 
contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física 
e/ou orgânica do candidato.  

1.5 A candidata que estiver gestante poderá realizar o TAF, nas mesmas condições dos demais candidatos, mediante 
a apresentação de atestado médico assinado por ginecologista/obstetra, referente ao seu estado de saúde, 
indicando a sua aptidão para a realização do teste e, além disso, a candidata deverá assinar Termo de 
Responsabilidade. 
1.5.1 A candidata gestante, além do atestado médico disposto no subitem anterior, também deverá apresentar 

o laudo médico exigido no subitem 1.4, observadas as demais disposições pertinentes deste Edital 
complementar. A candidata gestante que deixar de apresentar quaisquer um dos documentos exigidos 
não poderá realizar a etapa e será eliminada do concurso. 
1.5.1.1 Às candidatas puérperas, portanto em recente pós-parto, aplicam-se as mesmas regras presentes 

nos subitens 1.5 e 1.5.1. 
1.6 É de inteira responsabilidade dos candidatos convocados para a reaplicação do Teste de Aptidão Física 

acompanhar a publicação das informações relativas aos critérios, data, horário e convocação para realização da 
prova no site da FGV. 
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2. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

2.1 A realização do TAF indicado neste Edital ocorrerá no período e local abaixo informado:  
 
14/11/2019 
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO  
ENDEREÇO: R. Território do Amapá, 455 - Pituba, Salvador – BA 
 
2.2 Os candidatos convocados deverão verificar, no ANEXO ÚNICO deste edital, a data e horário de 

comparecimento, observando ainda os locais em que deverão se apresentar, conforme informações presentes 
no subitem 2.1 deste edital. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Os resultados dos testes anteriormente realizados não serão aproveitados na reaplicação. Deste modo, se o 
candidato foi apto em um dos exercícios realizados na aplicação regular e for inapto no mesmo exercício 
realizado na reaplicação, este candidato será eliminado. 

3.2 Será ELIMINADO do Concurso Público nesta fase o candidato que, ainda:  
a) Retirar-se do recinto da avaliação, durante sua realização, sem a devida autorização e não estiver no local e 

no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado;  
b) Não apresentar a documentação exigida;  
c) Não alcançar qualquer uma das marcas mínimas estabelecidas nos exercícios;  
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes 

e/ou candidatos;  
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentar usar de meios 

fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa; e  
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

3.3 Toda execução dos exercícios pelos candidatos, durante os Testes de Aptidão Física, serão filmados pela FGV. 
Apenas a FGV poderá filmar esta fase, sendo que os vídeos não serão disponibilizados aos candidatos. 

3.4 O Resultado Preliminar da reaplicação do teste de aptidão física será publicado no site 
https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/pms2019 em data oportuna.  
3.4.1 Caberá recurso do Resultado Preliminar da reaplicação do Teste de Aptidão Física, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis após a publicação do resultado mencionado no subitem anterior.  
3.5 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, 
assessorada pela FGV. 

3.6 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 04 de novembro de 2019. 
 

THIAGO MARTINS DANTAS 
Secretário 
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ANEXO ÚNICO 

 
Relação de candidatos convocados, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome, data e horário. 
 

Cargo Inscrição Nome Data Horário 

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL 

926121099 Janiele De Oliveira Figueiredo 14/11/2019 14:00 

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL 

926076380 Paulo Alessandro Carneiro Silva 14/11/2019 14:00 

 
 
 


