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RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLEMENTAR - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, referente ao concurso público para a 
Prefeitura Municipal do Salvador, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações 
estão a seguir elencadas: 
 
1. No item 2, DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, subitem 2.10, ONDE SE LÊ: 
 

2.10 O Teste de Aptidão Física compreende a execução dos seguintes exercícios, nesta ordem, realizados 
na forma sucessiva presente na tabela abaixo, para cada cargo: 

Cargo Exercícios 

(...)  

Guarda Civil Municipal 
Corrida de 15 e de 17 minutos (homens e mulheres, respectivamente) / Flexão em 

barra / Abdominal remador / Flexão dos membros superiores  

 
LEIA-SE: 
 

2.10 O Teste de Aptidão Física compreende a execução dos seguintes exercícios, nesta ordem, realizados 
na forma sucessiva presente na tabela abaixo, para cada cargo: 

Cargo Exercícios 

(...)  

Guarda Civil Municipal 
Corrida de 12 e 14 minutos (homens e mulheres, respectivamente) / Flexão em barra 

/ Abdominal remador / Flexão dos membros superiores 

 
 
2. No item 3, DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO, subitem 3.4, ONDE SE LÊ: 
 

3.4 Para serem considerados APTOS na etapa, os candidatos ao cargo de Guarda Civil Municipal terão 

que alcançar no mínimo o índice BOM em todos os testes descritos nas tabelas a seguir (realizados 

na ordem constante na tabela do subitem 2.10), em que: 

 

Corrida  

Masculino – 15 (quinze) minutos 

I = 0 (zero) ponto B = 1 (um) ponto MB = 2 (dois) pontos 

< 3.200 m 3.200 a 3.500 m > 3.500 m 

Feminino – 17 (dezessete) minutos 

I = 0 (zero) ponto B = 1 (um) ponto MB = 2 (dois) pontos 

< 3.200 m 3.200 a 3.500 m > 3.500 m 

A metodologia para preparação e execução do exercício consistirá em: 
- Ao comando para o início e acionado o cronômetro concomitantemente, um apito de orientação será dado no 
décimo primeiro minuto, para o teste masculino e no décimo terceiro minuto, para o teste feminino, assim como 
ao término, em ambos os testes.  
- O(a) candidato(a) deverá correr por 15 (quinze) minutos, para os homens e 17 (dezessete) para mulheres.  
- O(a) candidato(a) deverá interromper a progressão ao ser dado o sinal indicativo de 15 (quinze) minutos para 
homens e 17 (dezessete) minutos para mulheres transcorridos desde a largada.  
- Ao final do tempo previsto, será medida a distância percorrida.  
- Será permitido andar durante o teste.  
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LEIA-SE: 
 

3.4 Para serem considerados APTOS na etapa, os candidatos ao cargo de Guarda Civil Municipal terão 

que alcançar no mínimo o índice BOM em todos os testes descritos nas tabelas a seguir (realizados 

na ordem constante na tabela do subitem 2.10), em que: 

 

Corrida  

Masculino - 12 (doze) minutos 

I = 0 (zero) ponto B = 1,5 (um vírgula cinco) pontos MB = 2 (dois) pontos 

< 2.400 m 2.400 a 2.600 m > 2.600 m 

Feminino - 14 (catorze) minutos 

I = 0 (zero) ponto B = 1,5 (um vírgula cinco) pontos MB = 2 (dois) pontos 

< 2.400 m 2.400 a 2.600 m > 2.600 m 

A metodologia para preparação e execução do exercício consistirá em: 
- Ao comando para o início, acionando o cronômetro concomitantemente, um apito de orientação será dado no 
oitavo minuto, para o teste masculino e no décimo minuto, para o teste feminino e, ao término do teste, mais 
um apito.  
- O(a) candidato(a) deverá correr por 12 (doze) minutos, 0 (zero) segundos e 0 (zero) centésimos, para os homens 
e 14 (catorze) minutos, 0 (zero) segundos e 0 (zero) centésimos, para as mulheres. 
- O(a) candidato(a) deverá interromper a progressão ao ser dado o sinal indicativo de 12 (doze) minutos, 0 (zero) 
segundos e 0 (zero) centésimos, para os homens e 14 (catorze) minutos, 0 (zero) segundos e 0 (zero) centésimos, 
para as mulheres, transcorridos desde a largada. 
- Ao final do tempo previsto, será medida a distância percorrida.  
- Será permitido andar durante o teste.  

 
 
 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados 

 
Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 11 de junho de 2019. 

 
THIAGO MARTINS DANTAS 

Secretário 


