
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

ANEXO II
MODELO DE ATESTADO MÉDICO

(Em papel timbrado)

Declaro, a fim de realizar prova junto ao DEMLURB, que 

(nome do candidato)_______________, identidade/CTPS _______________, está em pleno 

gozo de saúde física para ser submetido aos testes exigidos na Prova de Aptidão  Física, 

determinados no anexo IV, constante do Edital de Concurso Público nº 002/2012-

DEMLURB, para o cargo de Auxiliar de Serviço – coletor de resíduo sólido).

Juiz de Fora, ______ de _________de 2012.

______________________________________________
(NOME e CRM do MÉDICO
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:
NOME,  nacionalidade,  estado  civil,  profissão, 
residente e domiciliado na (nome da rua), nº, bairro, 
cidade, estado, RG.nº........

OUTORGADO:
NOME,  nacionalidade,  estado  civil,  profissão, 
residente e domiciliado na (nome da rua), nº, bairro, 
cidade, Estado, RG nº............

FINALIDADE E PODER:
Pelo presente instrumento particular de procuração, 
o  outorgante  nomeia  e  constitui  seu  bastante 
procurador  o  outorgado  para  o  fim  especial  de 
realizar  a  entrega  do(s)  titulo(s)  junto  ao 
Departamento  Municipal  de  Limpeza  Urbana-
DEMLURB,  nos  termos  do  Edital  do  Processo 
Seletivo  Simplificado  respectivo,  podendo  dito 
procurador praticar os atos que forem necessários à 
garantia  dos  direitos  e  interesses  do  outorgante 
relativo a entrega do título.

Juiz de Fora,.      de                         de 2012.

______________________________________________
Outorgante

OBS: Anexar cópia do documento de identidade do outorgante e do outorgado.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

ANEXO IV
MODALIDADES E PARÂMETROS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF

1 INFORMAÇÕES INICIAIS
1.1 Prova prática para os candidatos de Auxiliar de Serviços será realizada mediante a 

aplicação do Teste de Aptidão Física – TAF, que compreenderá do teste abdominal (força do 
abdômen  e  corrida  de  2400  metros  (resistência  aeróbica),  que  serão  eliminatórios  e 
classificatórios.

1.2 A forma correta de execução dos exercícios está descrita nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 e a 
pontuação dos testes consta das tabelas do item 3, constante deste Anexo IV.

1.3 O candidato convocado deverá apresentar-se para a realização do Teste de Aptidão 
Física que compreende a segunda etapa, portando os seguintes documentos, em original:

a) comprovante de inscrição;

b) documento de identidade com foto (CI, CTPS, Passaporte, Carteira de Motorista, etc);

c) atestado médico, conforme modelo contante do Anexo II deste Edital.

1.4 O atestado médico deverá declarar que o candidato se encontra em perfeitas 
condições físicas, estando apto a realizar o Teste de Aptidão Física - TAF.

1.5 Somente serão aceitos atestados médicos, expedidos em papel timbrado, realizado 
em prazo inferior  a 30 (trinta)  dias  ao da data marcada para a realização  da Prova de 
Aptidão Física.

1.5.1. Os exames médicos serão de caráter eliminatório,  e deverão ser instruídos 
com parecer médico conclusivo, onde deverá constar se o candidato esta APTO ou INAPTO 
para realizar o Teste de Aptidão Física.

1.6 Serão aceitos atestados médicos expedidos por médicos particulares, de convênios 
e/ou da rede pública, desde que atendidos os requisitos constantes dos itens 1.5 e 1.5.1 
deste Anexo IV.

1.7 O candidato que não apresentar TODOS os documentos relacionados acima, NÃO 
SERÁ AVALIADO no Teste de Aptidão Física, sendo, portanto, eliminado do certame.

1.8 O candidato não deve realizar os testes em jejum. O candidato deverá comparecer ao 
no local de realização da prova devidamente trajado,  para tanto, sugerimos: bermuda e 
camisa de malha com ou sem manga, leotardo, tênis e meias.

1.9. Somente fará a Prova de Aptidão Física o candidato julgado apto nos exames de 
saúde, conforme declarado em atestado médico a ser apresentado nos termos dos itens 1.5 
e 1.5.1 do anexo IV deste Edital.

1.9.1.  Para  a  Prova  de Aptidão  Física  não será  admitido  o  uso  de instrumentos 
auxiliares ou substância química capaz de alterar o desenvolvimento natural do candidato, 
ficando  a  critério  da  Comissão  Examinadora,  a  escolha  aleatória  de  candidato(s)  para 
submissão a exames laboratoriais.

1.10 O candidato que não atingir o mínimo 20 (vinte) pontos em cada uma das provas do 
TAF será eliminado do processo seletivo.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

2 DAS MODALIDADES
2.1 Força muscular do abdômen – Abdominal
2.1.1 Tem  por  objetivo  medir  indiretamente  a  força  da  musculatura  abdominal  do 

candidato.

2.1.2  Consiste em exercícios abdominais da seguinte forma: o candidato deitado em 
decúbito dorsal, pernas flexionadas, joelhos formando um ângulo de 90º, planta dos pés 
firmados ao solo e mãos na nuca, realizará a flexão do tronco em direção aos joelhos, 
voltando à posição inicial, até que as escápulas toquem ao solo.

2.1.3 Os pés são seguros por um colaborador para mantê-los em contato com a área de 
teste (solo). O afastamento entre os pés não deve exceder à largura dos quadris.

2.1.4 O avaliado, por contração da musculatura abdominal, curva-se à posição sentada, 
até o nível em que ocorra o contato dos cotovelos com os joelhos e, em seguida, retoma à 
posição inicial (decúbito dorsal) até que toque o solo pelo menos com a metade superior das 
escápulas.

2.1.5 O repouso entre os movimentos é permitido, entretanto, o objetivo é tentar realizar o 
maior número de execuções possíveis em trinta segundos.

2.1.6  A  prova é  iniciada  com o comando “atenção,  já!”  e  finalizada  com o comando 
“pare!”. O cronômetro é acionado no “já” e travado no “pare”.

2.1.7 Mede-se o número de repetições corretas, realizadas em 30 (trinta segundos).

2.2 Força Muscular dos membros superiores – Apoio sobre o solo

2.2.1 Tem por objetivo medir indiretamente a força muscular de membros superiores 
do candidato.

2.2.2 Consistirá o candidato ficar em 04 (quatro) apoios (as duas mãos e os dois pés) 
com o corpo em extensão e os cotovelos estendidos, e realizar a flexão dos cotovelos, até 
que estes fiquem ao nível dos ombros, sem tocar o chão, voltando a posição inicial, 
realizando a extensão dos cotovelos.

2.2.3 Ao comando “atenção, já!”, o candidato avaliado iniciará as flexões, devendo, para 
tanto, abaixar o tronco em direção ao solo sem apoiar-se sobre o mesmo.

2.2.4 Mede-se o número de repetições corretas, sem limite de tempo.

2.2.5 Para início do exercício será verificado se os cotovelos, pernas e corpo estão em 
extensão total para o inicio da flexão.

2.2.6 Permite-se repouso entre um movimento e outro, contudo, o avaliado não poderá 
alterar a posição inicial do exercício, nem apoiar o corpo no solo.
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2.2.7 Os candidatos serão avaliados de acordo com a tabela prevista no item 3 deste 
anexo.

2.3 Resistência aeróbica - Corrida de 2.400 metros

2.3.1 Tem por objetivo medir indiretamente a resistência aeróbica do candidato;
2.3.2 Ficam os avaliados orientados:

a) estar trajando vestuário adequado, ou seja, calção ou short, camiseta ou 
leotardo e tênis;

b)  proceder  a  última  refeição,  com  uma  precedência  de  duas  horas  da 
realização do teste;

c) os fumantes devem absterem-se de fumar pelo menos duas horas antes e 
duas horas depois da prova;

2.3.3 Consiste em o candidato correr 2.400 metros, preferencialmente em uma pista de 
atletismo.

2.3.4 Mede-se o tempo gasto.

2.3.5 É recomendável que o ritmo das passadas seja constante durante toda a corrida.

2.3.6 O número de avaliados em cada prova deverá estar entre 05 (cinco) e 10 (dez) de 
uma única vez, dependendo da prática do avaliador.

2.3.7   A  prova  é  iniciada  com  o  comando  “atenção,  já!”,  acionando-se, 
concomitantemente, o cronômetro e finalizada com a passagem pela marca de 2400 metros.

2.3.8  O avaliador  e,  se  possível,  os  colaboradores  permanecerão  na  linha  de 
saída, no caso de se utilizar uma pista de atletismo, e irão anotar uma a uma as  
voltas de cada avaliado.

3 PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO
3.1 Os candidatos serão avaliados e receberão pontuação de acordo com os índices 

obtidos nos testes de forma muscular do abdômen e corrida de 2.400m, conforme tabela a 
seguir:
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3.1.1 Abdominal – força muscular do abdômen

NÚMERO DE REPETIÇÕES CORRETAS PONTOS
30 100

28 a 29 90
26 a 27 80
24 a 25 70
22 a 23 60
20 a 21 50
18 a 19 40
16 a 17 30

15 20

3.1.2 Apoio sobre solo (força muscular dos membros superiores)

NÚMERO DE REPETIÇÕES CORRETAS PONTOS
10 100
09 90
08 80
07 70
06 60
05 50
04 40
03 30
02 20

3.1.3 Corrida de 2.400m – Resistência aeróbica

TEMPO
PONTOS

MASCULINO FEMININO
10' ou menos 12 ou menos 100

10'01” a 10'30” 12'01” a 12'30” 90
10'31” a 11'00” 12'31” a 13'00” 80
11'01” a 11'30” 13'01” a 13'30” 70
11'31” a 12'00” 13'31” a 14'00” 60
12'01” a 12'30” 14'01” a 14'30” 50
12'31” a 13'00” 14'31” a 15'00” 40
13'01” a 13'30” 15'01” a 15'30” 30
13'31” a 14'00” 15'31” a 16'00” 20
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