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Orientações aos candidatos para a Prova Física 

- A Prova Física será realizada na Praça da Ferradura, no endereço da Unidade Básica de Saúde, 

Avenida Improta Saraiva nª 62, Ferradura – Armação dos Búzios, RJ, e terá início às 08:15 

horas, para candidatos do sexo feminino, e às 10:15 horas, para candidatos do sexo masculino; 

 

- Todos os candidatos deverão chegar com 45 minutos de antecedência, respeitando o horário 

estabelecido no item anterior, para que seja realizada a conferência do atestado médico; 

 

- Os candidatos que, por ventura, chegarem após o horário de início dos testes (08:15 horas, 

para candidatos do sexo feminino, e 10:15 horas, para candidatos do sexo masculino) serão 

impedidos de realizar a Prova Física, e, portanto, estarão automaticamente eliminados do 

Processo Seletivo; 

 

- Para a realização da Prova Física, o candidato deverá ter consigo os originais de CPF e um 

documento com foto, o atestado médico e, ainda, estar com trajes adequados, a saber: calção 

de ginástica (ou malha, para o sexo feminino), tênis e camiseta; 

 

- O atestado médico deverá estar em conformidade com o modelo estabelecido no Anexo IV 

do Edital, além de ter data de emissão de, no máximo, 15 (quinze) dias antes da data da 

realização da Prova Física. Não há necessidade de ser o idêntico ao mesmo, desde que o 

médico ateste, especificamente, que o candidato está apto a realizar o teste de Dinamometria 

Dorsal (Força Muscular) e a Corrida de Resistência; 

 

- Em respeito às orientações do Decreto Municipal nº1387 e do Conselho Regional de 

Educação Física (CREF), o uso da máscara é obrigatório durante todo o período de realização 

da Prova Física. O candidato que, por qualquer razão, descumprir o uso obrigatório da máscara 

será advertido e passível de eliminação do Processo Seletivo; 

 

- A comissão organizadora sugere que todos os candidatos levem consigo uma garrafa de água 

e protetor solar, além da máscara que deverá ser usada para a realização da Prova Física. 

 

- As ocorrências não previstas no Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão avaliados 

pela equipe organizadora, no que tange à realização da Prova Física deste Processo Seletivo. 


