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CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE DEFESA CIVIL 
EDITAL Nº 006/2012  

 
 

ANEXO I 
DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE 

 
 
Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos relacionados na listagem geral e 
os documentos específicos para o cargo, sendo: 
 
LISTA GERAL 

� 01 foto 3x4 recente; 
� Certidão de Nascimento (quando for solteiro); 
� Certidão de Casamento; 
� Certidão de Óbito (viúvo); 
� Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
� Comprovante de endereço com o CEP; 
� Título de Eleitor com o(s) comprovante(s) de votação da última eleição ou Título de Eleitor com a 

Certidão de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral; 
� Carteira de Identidade (R.G.); 
� Cadastro Pessoa Física (C.P.F.); 
� Certificado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino); 
� Comprovante de PIS ou PASEP; 
� Carteira de vacinação dos filhos menores de 18 (dezoito) anos; 
� Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Federal; 
� Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Estadual dos locais nos quais tenha 

residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos; o atestado deverá ter sido expedido no prazo 
máximo de 06 (seis) meses; 

� Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais da Justiça Federal e Estadual dos 
locais nos quais tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos. 

 
 
LISTA ESPECÍFICA: A relação de documentos específicos a serem exigidos para cada cargo, no ato da 
posse, será entregue por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, após a homologação do 
Concurso Público. 
 
 
OBSERVAÇÃO: Além dos documentos listados, a Prefeitura Municipal de Campinas poderá (à época da 
posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros documentos, podendo ser revogada a 
nomeação do candidato que não os apresentar. 
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CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE DEFESA CIVIL  
EDITAL Nº 006/2012  

 
 

ANEXO II 
FORMULÁRIO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INS CRIÇÃO NA CONDIÇÃO 

DE DOADOR DE SANGUE 
 

 

 

 

NOME: __________________________________________________________________________ 

 

Nº INSCRIÇÃO:  _________________________ 

 

CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL 
 

RG: ___________________________________ 

 

CPF: __________________________________ 

  

Solicito isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao Concurso Público de Agente 
de Defesa Civil – Edital 006/2012, da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Capítulo V - 

Das Inscrições, do Edital de Abertura do certame. 
Envio anexo a este formulário os seguintes documentos: 

 

01 cópia, autenticada, de cada um dos comprovantes de doação de sangue, realizados no 
período de 04 de dezembro de 2010  a  04 de junho de 2012 , conforme abaixo: 
 

 

 

Data do comprovante 01: ______/______/______ 
 

Data do comprovante 02: ______/______/______ 
 

Data do comprovante 03: ______/______/______ 
 

 

Atesto serem verídicas as informações e documentos anexos a este formulário e tenho ciência 
de que, caso seja indeferida esta solicitação, deverei efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 

conforme descrito no Capítulo V, no item 15 e seus subitens. 
 

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO  
25 de junho de 2012  

 

 

 

 

 

Data: ______/______/______ 
  

 

 Assinatura 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
 

CONCURSO PÚBLICO AGENTE DE DEFESA CIVIL – EDITAL 00 6/2012 
 

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE 
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CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE DEFESA CIVIL  
EDITAL Nº 006/2012  

 
 
 

ANEXO III 
REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

 

NOME: _______________________________________________________________________ 
 
Nº INSCRIÇÃO: _____________________ 
 

CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL 
 

RG: _______________________________ 
 

CPF: _________________________________ 

  

 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL 
 

 

Assinale com X no quadrado correspondente, caso necessite ou não de prova especial: 
 

Sim   (     )              Não   (     ) 
 

 

Escreva a seguir o tipo de prova especial necessári a: 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data: ______/______/ 20____ 
 

Assinatura:________________________________________ 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
 

CONCURSO PÚBLICO AGENTE DE DEFESA CIVIL – EDITAL 00 6/2012 
 

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO - CANDIDATO COM DEFICIÊ NCIA 
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CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE DEFESA CIVIL  
EDITAL Nº 006/2012  

 
 

ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
- PORTUGUÊS: Ortografia. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de 

tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal 
e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Pontuação. Interpretação de texto. 

 
- MATEMÁTICA: Conceitos dos diferentes tipos de números: naturais, inteiros e racionais. 

Procedimentos de cálculos: exato e/ou aproximado, mental e/ou escrito. Diferentes unidades de 
medidas: transformações e resolução de problemas. Estimativa e probabilidade. Leitura, interpretação e 
construção de tabelas e gráficos. Problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Regra de 
três. Porcentagem: cálculo e estimativa. Raciocínio lógico. 

 
- CONHECIMENTOS GERAIS:   Atualidades:  matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e 

sociais ocorridos no Brasil, veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão.  Informática:  
Microsoft Windows:  conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos. Área de trabalho. Área de 
transferência. Manipulação de arquivos e pastas. Uso dos menus, programas e aplicativos. Interação 
com o conjunto de aplicativos. Processador de Textos Microsoft Word:  estrutura básica dos 
documentos. Edição e formatação de textos: cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos e tabelas. Ortografia e gramática. Controle de quebras de páginas e 
numeração de páginas. Legenda e índices. Localizar e substituir. Inserção de objetos. Campos 
predefinidos. Caixas de texto. Microsoft Excel:  estrutura básica das planilhas. Conceitos de células, 
linhas, colunas, pastas e gráficos. Elaboração de tabelas e gráficos. Uso de fórmulas, funções e 
macros. Impressão Inserção de objetos. Campos predefinidos. Controle de quebra de páginas e 
numeração de páginas Obtenção de dados externos. Critérios de classificação.  Internet:  Navegação. 
Conceitos de URL. Links. Sites de pesquisas. Impressão de páginas. Intranet. Uso de redes. 
Segurança.  Correio eletrônico:  preparo de mensagens. Anexação de arquivos. Cópias. Conceitos 
básicos: Hardware e Software. 

 
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Lei Federal nº 12.340/10 (dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Defesa Civil).  Decreto Federal nº 7.257/10 (regulamenta a Medida Provisória no 494 de 2 de julho de 
2010).  Lei Municipal nº 14.172/11 (dispõe sobre a criação do sistema de alerta contra enchentes - 
SAEN - no Município de Campinas e dá outras providências).  Decreto n° 16.706/09 (dispõe sobre 
implantação da rede de alerta de desastres do Sistema Municipal de Defesa Civil de Campinas e dá 
outras providências). Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência. 
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CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE DEFESA CIVIL  
EDITAL Nº 006/2012  

 
 

ANEXO V 
Teste de Aptidão Física  

 
 
 
PROVA 1 -  FLEXÃO DE BRAÇO – 01 (um) minuto 
MASCULINO:  Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo.  O objetivo do teste é verificar o 
número de repetições corretas que o candidato é capaz de executar em 01 (um) minuto.  
O candidato se posicionará sobre o solo, em decúbito ventral, com o corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, 
indicadores paralelos voltados para frente, braços estendidos com abertura entre as mãos um pouco maior que a 
largura biacromial, pernas estendidas e unidas, com as pontas dos pés tocando o solo. À voz de comando "ATENÇÃO, 
COMEÇAR", o candidato flexionará os cotovelos, levando o tórax a aproximadamente 05 (cinco) centímetros do solo, 
não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as pontas dos pés e as palmas das mãos, devendo em 
seguida, estender os cotovelos totalmente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início a uma nova 
repetição.  O corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que, no caso de haver contato dos joelhos, quadris 
ou tórax com o solo, durante sua execução, ou ainda a elevação ou abaixamento dos quadris com o intuito de 
descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo consideradas tão somente as repetições corretas 
executadas até aquele momento.  Ao terminar o tempo, o avaliador interromperá a execução com a palavra “CESSOU”.  
A maior ou menor proximidade entre os cotovelos e o tronco, durante a fase de flexão de cotovelos, fica a critério do 
candidato. 

MASCULINO 
Numero de flexões  Pontos 

De 0 a 14 Eliminado 
De 15 a 18 50 
De 19 a 22 60 
De 23 a 26 70 
De 27 a 30 80 
De 31 a 34 90 

Igual ou superior a 35 100 
FEMININO: Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo.  O objetivo do teste é verificar o número 
de repetições corretas que a candidata é capaz de executar em 01 (um) minuto.  
A candidata se posicionará sobre o solo, em decúbito ventral, com o corpo ereto, mãos espalmadas e joelhos apoiados 
no solo, indicadores paralelos voltados para frente, braços estendidos, com abertura entre as mãos um pouco maior que 
a largura biacromial, pernas flexionadas e unidas e joelhos apoiados no chão.  À voz de comando "POSIÇÃO 
COMEÇAR", a candidata flexionará os cotovelos, levando o tórax a aproximadamente 05 (cinco) centímetros do solo, 
não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as palmas das mãos e os joelhos, devendo em 
seguida estender os cotovelos totalmente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início a uma nova 
repetição.  O corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que no caso de haver contato de outra parte do corpo 
(exceto as palmas das mãos e os joelhos), com o solo, durante sua execução, ou ainda a elevação ou abaixamento dos 
quadris com o intuito de descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo consideradas tão somente as 
repetições corretas executadas até aquele momento.  Durante eventuais interrupções do ritmo de execução, a 
candidata deverá permanecer na posição inicial, com braços estendidos.  Ao terminar o tempo o avaliador interromperá 
a execução com a palavra “CESSOU”.  A maior ou menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a fase de 
flexão de cotovelos fica a critério da avaliada. 

FEMININO 
Numero de flexões  Pontos 

De 0 a 12 Eliminado 
De 13 a 16 50 
De 17 a 20 60 
De 21 a 24 70 
De 25 a 28 80 
De 29 a 32 90 

Igual ou superior a 33 100 
 
 
PROVA 2 -  FLEXÃO ABDOMINAL COM OS JOELHOS FLEXIONA DOS – 01 (um) minuto 
Resistência abdominal (ambos os sexos) 
O candidato se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com o corpo inteiramente estendido, bem como os braços, no 
prolongamento do corpo, acima da cabeça, tocando o solo.  A prova será iniciada com as palavras: “ATENÇÃO, 
POSIÇÃO, COMEÇAR ”.  Através de contração da musculatura abdominal, o candidato adotará a posição sentada, 
flexionando simultaneamente os joelhos.  É requisito para a execução correta do movimento que os braços sejam 
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levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos, 
durante a flexão.  Em seguida, o candidato retorna à posição inicial, até que toque o solo com as mãos, completando 
um movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento.  Quando encerrar o tempo, o avaliador 
interromperá a execução com a palavra “CESSOU”. 

MASCULINO FEMININO 
Numero de flexões Pontos Numero de flexões Pontos 

De 0 a 20 Eliminado De 0 a 14 Eliminado 
De 21 a 24 50 De 15 a 18 50 
De 25 a 28 60 De 19 a 22 60 
De 29 a 32 70 De 23 a 26 70 
De 33 a 36 80 De 27 a 30 80 
De 37 a 40 90 De 31 a 34 90 

Igual ou superior a 41 100 Igual ou superior a 35 100 
 
 
PROVA 3 – CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS  
Consiste em, num determinado tempo, anotar o número de metros percorridos pelo candidato.  O 
candidato deverá percorrer a maior distância possível no tempo determinado.  A prova será iniciada com as 
palavras: “ATENÇÃO, POSIÇÃO, COMEÇAR ” e o avaliador acionará o cronômetro.  O teste deverá ser 
realizado em 12 (doze) minutos, em pista demarcada, ininterruptamente, sendo permitido andar durante a 
sua realização.  Faltando 02 (dois) minutos para o encerramento do teste, será emitido um sinal de aviso a 
todos os candidatos. Após 12 (doze) minutos, será dado um sinal e o candidato deverá parar no lugar em 
que estiver.  O candidato deverá ficar em pé, andando transversalmente na pista, onde aguardará a 
anotação do seu percurso pelo fiscal do teste.  

MASCULINO FEMININO 
Distância (metros) Pontos Distância (metros) Pontos  
De zero a 1.700m Eliminado De zero a 1.300m Eliminado 

De 1.701m a 1.900m 50 De 1.301m a 1.500m 50 
De 1.901m a 2.100m 60 De 1.501m a 1.700m 60 
De 2.101m a 2.300m 70 De 1.701m a 1.900m 70 
De 2.301m a 2.500m 80 De 1.901m a 2.100m 80 
De 2.501m a 2.700m 90 De 2.101m a 2.300m 90 

Igual ou superior a 2.701m 100 Igual ou superior a 2.301m 100 
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CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE DEFESA CIVIL  
EDITAL Nº 006/2012  

 
 

ANEXO VI 
Modelo Sugerido de Atestado Médico 

 
 
 
 
 

ATESTADO MÉDICO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  
 
 
Atesto que, nesta data, o(a) candidato(a) ______________________________________, portador do RG 

nº ______________ está APTO(A) a realizar, sem restrições, as 03 (três) provas descritas no Anexo V do 

Edital 006/2012 – Agente de Defesa Civil, da Prefeitura Municipal de Campinas, sendo: 

PROVA 1 – flexão de braço - 01 (um) minuto 

PROVA 2 – flexão abdominal com os joelhos flexionados - 01 (um) minuto 

PROVA 3 – corrida de 12 (doze) minutos 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

Nome legível do médico responsável: ____________________________________________________ 

 

CRM: _______________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura e carimbo do médico) 

 


