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EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA-AM 

ANEXO IV 

REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

PREENCHA CORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES PARA QUE A W3 CONSULTORIA LTDA POSSA ATENDER A SUA 

NECESSIDADE DA MELHOR FORMA POSSÍVEL.  

 ASSINALE, COM UM X, O MOTIVO DO REQUERIMENTO:  

(    ) Portador de deficiência (    ) Amamentação (    ) Outro. Qual? ________________________  

 1. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  

1.1VISUAL  

Caso necessite de prova ampliada, indique o tamanho da fonte. Observe os exemplos abaixo.  

(    ) Tamanho 14 (    )Tamanho 16 (    )Tamanho 18 (    )Tamanho 20  

1.2 FÍSICA  

Parte do corpo:  

(    ) Membro superior (braços/mãos)  

(    ) Membro inferior (pernas/pés)  

(    ) Outra parte do corpo. Qual? __________________________________ 

 Utiliza algum aparelho para locomoção?  

Sim (    ) Não (    ) Qual? ______________________________________ 

 Necessita de algum móvel especial para fazer a prova? 

Sim (    ) Não (    ) Qual? ___________________________________ 

2. AMAMENTAÇÃO  

Nome completo do acompanhante do bebê  

_____________________________________________________________________________  

Nº do documento de identificação (RG): ___________________Órgão expedidor:____________  

Observação: O original desse documento deverá ser apresentado no dia da prova.  

3. OUTROS  

Candidato portador de outro tipo de deficiência ou temporariamente com problemas graves de saúde (acidentado, operado e 

outros), registre, a seguir, o tipo/doença e as condições necessárias:  

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________       _____/_____________________ /2011. 

Local 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA-AM 

ANEXO V - DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

T.A.F - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – MASCULINO E FEMININO – PARA O CARGO DE GURDA MUNICIPAL 

1. AFERIÇÃO DE ALTURA 

1.1 A aferição da estatura mínima exigida para a função será realizada no dia da aplicação da Prova de Aptidão Física, sendo 

vedada a realização da prova pelo candidato, cuja altura não atinja o mínimo estabelecido nos requisitos do cargo conforme 

descrito abaixo: 

a) Candidatos do sexo masculino: Estatura mínima descalço e descoberto, de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco 

centímetros); 

b) Candidatos do sexo feminino: Estatura mínima descalço e descoberto, de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros). 

1.2 Os candidatos que não atingirem o mínimo exigido em cada um dos testes de aptidão física serão eliminados do concurso. 

2.  CORRIDA DE 50 METROS  

2.1 O teste será realizado em terreno plano, onde deverá haver a demarcação das linhas de largada e de chegada, 

compreendendo a distância de 50 (cinquenta) metros entre elas. 

2.2 O candidato deverá preparar-se para o início da prova se posicionando atrás da linha de largada, adotando um 

afastamento antero-posterior das pernas, com o pé da frente o mais próximo possível da referida linha 

2.3 O teste será iniciado ao toque do apito inicial juntamente com o acionamento do cronômetro que será travado quando o (a) 

candidato (a) cruzar a linha de chegada. Ao sinal do apito o candidato (a) parte em máxima velocidade, objetivando cruzar a 

linha de chegadano menor tempo possível, que será anotado pelo seu cronometrista, com precisão em centésimos de 

segundo, que estará sobre a linha de chegada. 

2.4 A corrida de 50 metros será realizada em 2 (duas) baterias distintas e sequencialmente, sendo que paraa formulação da 

nota final do exercício será computado a média de ambas baterias. 

2.5 O candidato que realizar apenas uma das duas baterias estará automaticamente eliminado da presente Avaliação. 

2.6 A pontuação do teste de impulsão horizontal será atribuída conforme tabela a seguir: 

MASCULINO PONTUAÇÃO FEMININO PONTUAÇÃO 

Igual ou mais que 9”50  Eliminado  Igual ou mais que 10”75  Eliminado 

De 9”49 a 8”85 5  6 De 10”74 a 10”10 5 6 

De 8”84 a 8”20 6  7 De 10”09 a 9”45 6 7 

De 8”19 a 7”55 7  8 De 9”44 a 8”80 7 8 

De 7”54 a 6”90 8  9 De 8”79 a 8”15 8 9 

De 6”89 a 6”25 9  10 De 8”14 a 7”50 9 10 

 

3. ABDOMINAL REMADOR – 60 SEGUNDOS 

3.1 O candidato deverá colocar-se em decúbito dorsal, com o corpo completamente estendido, tendo os braços no 

prolongamento do corpo. Por contração da musculatura abdominal, deverá curvar-se até a posição sentada, flexionando 

simultaneamente os joelhos, pelo menos até o nível em que ocorra a passagem dos membros superiores estendidos e 

paralelos ao solo, ao lado dos joelhos, tomando-se por base os cotovelos, que devem ultrapassar a linha formada pelos 

joelhos, devendo o avaliado retornar à posição inicial (decúbito dorsal) até que toque o solo com as mãos.  

3.2 A partir dessa posição, começará novo movimento. O teste é iniciado com as palavras: "ATENÇÃO: JÁ!" e terminado com a 

palavra: "PARE!". O número de movimentos executados corretamente, em 60 (sessenta) segundos, será o resultado obtido. O 

cronômetro deverá ser acionado no "JÁ" e travado no "PARE!". O repouso entre os movimentos é permitido, entretanto, o 

objetivo do teste é realizar o maior número possível de execuções em 60 (sessenta) segundos. 

3.3 Os movimentos incompletos não serão contados. 



34 
 

3.4 A pontuação do teste de abdominal remador será atribuída conforme tabela a seguir: 

MASCULINO PONTUAÇÃO FEMININO PONTUAÇÃO 

De 0 a 19 Eliminado De 0 a 12  Eliminado 

De 20 a 25 5 De 12 a 17 5 

De 26 a 30  6 De 18 a 23 6 

De 31 a 35  7 De 24 a 29 7 

De 36 a 40 8 De 30 a 35 8 

De 41 a 45 9 De 36 a 40 9 

Igual ou superior a 45 10 Igual ou superior a 41 10 

 

4.Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Tabatinga, em conjunto com a Comissão Permanente de 

Concursos. 
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EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA-AM 

ANEXO VI - MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DEINSCRIÇÃO PARA 

HIPOSSUFICIENTES 

 Nos termos do Edital de Concurso Público 01/2011 da Prefeitura Municipal de tabatinga/AM,requeiro a isenção do pagamento 

da taxa de inscrição:  

 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

NOME: CPF: 

CARGO PRETENDIDO: CÓD: 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

*Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não comprovem sua 

condição de hipossuficiente financeiramente, conforme item 3.20 deste Edital.  

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente deverá 

apresentar todosos documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente na forma prevista no item 3.20, do Edital nº 

001/2011  –  Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, bem como deverá executar todos os procedimentos exigidos no item 

3.20.3.  

DECLARAÇÃO 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público da 

Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 

2007, e do Edital nº 001/2011 – Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM.  

Declaro ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s), com o nº___________________________; 

Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 001/2011, em 

especial ao item que se refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; Declaro também estar ciente de que a veracidade das 

informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabilidade, podendo a Comissão de Concurso Público, 

em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao 

cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público, podendo adotar medidas legais contra minha 

pessoa, inclusive as de natureza criminal. 

 

_______________________________________       _____/_____________________ /2011. 

Local 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

Uso exclusivo da W3 

 PEDIDO DEFERIDO   

 PEDIDO INDEFERIDO 
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EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM 
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 

 

Nos termos do Edital de Concurso Público 01/2011 da Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, requeiro a isenção do pagamento 

da taxa de inscrição:  

 IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:  

NOME: CPF: 

CARGO PRETENDIDO: CÓD: 

 

Informe os dados de todas as pessoas que residem no mesmo endereço que o candidato: 

NOME R.G. CPF PARENTESCO 
SALÁRIO/RENDA 
MENSAL 

          

          

          

          

          
 

Declaro, para efeito de concessão de isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público para provimento de 

vagas, e sob as penas da lei, que atendo às condições e aos requisitos estabelecidos no EDITAL nº. 01/2011  

 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 


