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§ 5º Os comandos de guarnições de exame não deverão reter
os originais dos laudos contendo os resultados dos exames com-
plementares dos(as) candidatos(as) que comparecerem à IS, haja vista
que, após essa inspeção e o EAF, os(as) candidatos(as) aprovados(as)
e classificados(as) deverão conduzi-los pessoalmente às OMCT, para
serem juntados à documentação que deverá ser apresentada visando à
comprovação dos requisitos exigidos para a matrícula.

Art 31 Das prescrições gerais para a inspeção de saúde e
recursos

§ 1º O(a) candidato(a) com deficiência visual deverá se apre-
sentar na inspeção de saúde para a qual for convocado portando a
receita médica oftalmológica e a correção prescrita.

§ 2º Por ocasião da realização da IS, a junta de inspeção
poderá solicitar qualquer outro exame complementar que julgar ne-
cessário, em caráter de urgência, cuja realização será, também, de
responsabilidade do(a) próprio(a) candidato(a). A Junta de Inspeção
de Saúde tem autonomia para solicitar exames adicionais, caso ne-
cessário, seja para elucidação diagnóstica, seja para solucionar dú-
vidas.

§ 3º O(a) candidato(a) considerado(a) "inapto(a)" na IS po-
derá requerer Inspeção de Saúde em Grau de Recurso (ISGR), dentro
do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data da divulgação do
resultado pela junta médica responsável. Neste caso, será orientado(a)
pelo Comando da Guarnição de Exame ou OMSE quanto aos pro-
cedimentos cabíveis.

§ 4º Não haverá segunda chamada para qualquer uma das
etapas de inspeções de saúde, seja IS ou ISGR (esta quando for o
caso).

§ 5º O(a) candidato(a) será considerado(a) desistente e eli-
minado(a) do processo seletivo se, mesmo por motivo de força
maior:

I - faltar à IS, ou que não vier a completar uma destas
inspeções;

II - faltar à ISGR ou não vier a completá-la, se para esta
estiver relacionado; ou

III - não apresentar os laudos dos exames complementares,
no todo ou em parte, quando for realizar a IS ou a ISGR.

§ 6º Os originais das atas de inspeção de saúde de todos
os(as) candidatos(as), sejam eles aptos(as) (aprovados) ou inaptos(as)
(reprovados), serão remetidos diretamente para a EsSA, devendo 1
(uma) cópia ficar no arquivo do comando da guarnição de exame.

§ 7º As juntas de inspeção de saúde deverão observar ri-
gorosamente o correto preenchimento de todos os campos constantes
das atas, conforme as normas que tratam desse assunto, a fim de
evitar possíveis dúvidas.

§ 8º Os pareceres emitidos pela JISE ou Junta de Inspeção de
Saúde de Recurso (JISR) deverão ser os seguintes:

I - "apto(a) à matrícula em CFS Sau do Exército, no ano de
....(ano da matrícula)...."; ou

II - "inapto(a) à matrícula em CFS Sau do Exército, no ano
de ....(ano da matrícula)....".

§ 9º O parecer previsto no inciso II deste artigo se aplica,
inclusive, para o caso de candidata que se apresente em estado de
gravidez na IS, ainda que possuidora de boas condições de sanidade
física e mental, devido à incompatibilidade desse estado com os
exercícios físicos, ficará impossibilitada da realização do EAF.

§ 10º A candidata grávida deverá se reapresentar e realizará
as demais etapas do processo seletivo (nova IS, EAF e revisão médica
e comprovação dos requisitos biográficos) no ano seguinte, e por uma
única vez, se, à época do resultado final do PS da qual participou,
estiver classificada dentro do número de vagas previstas.

§ 11º A candidata reapresentada para nova IS, no ano se-
guinte, e sendo aprovada nesta e nas demais etapas do PS, terá
garantida uma vaga, além das vagas previstas no PS daquele ano,
caso ainda satisfaça aos requisitos à inscrição no concurso público de
admissão ao CFS Sau, com exceção apenas ao limite de idade.

§ 12º candidato(a) que se seguir na classificação ocupará o
lugar da gestante, de modo que todas as vagas previstas sejam pre-
enchidas.

d) é proibido, a quem quer que seja, acompanhar o exe-
cutante, em qualquer momento da prova;

§ 3º Para o sexo feminino:
I - abdominal supra:
a) posição inicial: a candidata deverá tomar a posição deitada

em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés apoiados no solo, cal-
canhares próximos aos glúteos, braços cruzados sobre o peito, de
forma que as mãos encostem no ombro oposto (mão esquerda no
ombro direito e vice-versa); o avaliador deverá se colocar ao lado da
avaliada, posicionando os dedos de sua mão espalmada, perpendi-
cularmente, sob o tronco do mesmo a uma distância de quatro dedos
de sua axila, tangenciando o limite inferior da escápula (omoplata);
esta posição deverá ser mantida durante toda a realização do exer-
cício;

b) execução: a candidata deverá realizar a flexão abdominal
até que as escápulas percam o contato com a mão do avaliador e
retornar à posição inicial, quando será completada uma repetição, e
prosseguirá executando repetições do exercício sem interrupção do
movimento, em um tempo máximo de 5 (cinco) minutos; o ritmo das
flexões abdominais, sem paradas, será opção da candidata; e

c) a candidata não poderá obter impulso com os braços
afastando-os do tronco nem retirar os quadris do solo, durante a
execução do exercício.

II - flexão de braços (com apoio dos joelhos, sem limite de
tempo):

a) posição inicial: apoio de frente sobre o solo, braços e
pernas estendidos; para a tomada da posição inicial, a candidata
deverá deitar-se, em terreno plano, liso, apoiando o tronco e as mãos
no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados
para a frente e os polegares tangenciando os ombros, permitindo,
assim, que as mãos fiquem com um afastamento igual à largura do
ombro; após adotar a abertura padronizada dos braços, deverá erguer
o tronco até que os braços fiquem estendidos, mantendo os pés e os
joelhos unidos e apoiados sobre o solo; e

b) execução: a candidata deverá abaixar o tronco e as pernas
ao mesmo tempo, flexionando os braços paralelamente ao corpo até
que o cotovelo ultrapasse a linha das costas, ou o corpo encoste no
solo; estenderá, então, novamente, os braços, erguendo, simultanea-
mente, o tronco e as pernas até que os braços fiquem totalmente
estendidos, quando será completada uma repetição; contam-se como
válidos os movimentos em que não há contato do corpo com o solo,
além das mãos, dos joelhos e dos pés; cada candidata deverá executar
o número máximo de flexões de braços sucessivas, sem interrupção
do movimento; o ritmo das flexões de braços, sem paradas, será
opção da candidata e não há limite de tempo.

II - corrida de 12 min (doze minutos):
a) execução: partindo da posição inicial de pé, a candidata

deverá correr ou andar a distância máxima que conseguir, no tempo
de 12 min, podendo interromper ou modificar seu ritmo;

b) a prova deverá ser realizada em piso duro (asfalto ou
similar) e plano e, para a marcação da distância, deverá ser utilizada
uma trena de 50 (cinquenta) ou 100 (cem) metros, anteriormente
aferida;

c) é permitido à candidata o uso de qualquer tipo de tênis;
e

d) é proibido, a quem quer que seja, acompanhar a exe-
cutante, em qualquer momento da prova.

§ 2º Cada candidato(a) realizará as tarefas em dois dias
consecutivos, devendo atingir os seguintes índices:

TÍTULO VII
DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA
Art. 32 Da convocação para o exame de aptidão física
§ 1º Apenas os(as) candidatos(as) considerados(as) aptos(as)

na IS serão submetidos(as) ao EAF, nos locais determinados pelos
Comandos das Guarnições de Exame, dentro do prazo estipulado no
Calendário Anual do Processo Seletivo e de acordo com as condições
prescritas neste capítulo.

§ 2º O(a) candidato(a) convocado(a) para o EAF deverá se
apresentar em local, data e horário estabelecidos pela sua OMSE,
portando seu documento de identificação, e conduzindo, numa bolsa,
traje esportivo (camiseta, calção ou bermuda e tênis).

§ 3º Será considerado(a) desistente e eliminado(a) do con-
curso o(a) candidato(a) que deixar de se apresentar em horário e local
determinado pelo(a) Calendário(a) Anual do Processo Seletivo para a
realização o EAF.

Art. 33 Das condições de execução do exame de aptidão
física e da avaliação

§ 1º A aptidão física será expressa pelo conceito "APTO"
(aprovado) ou "INAPTO" (reprovado), e será avaliada através da
aplicação de tarefas a serem realizadas pelo(a) candidato(a) (com seu
próprio traje esportivo), em movimentos sequenciais padronizados e
de forma contínua, conforme as condições de execução e índices
mínimos discriminados a seguir:

§ 2º Para o sexo masculino:
I - abdominal supra
a) posição inicial: o candidato deverá tomar a posição dei-

tado em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés apoiados no solo,
calcanhares próximos aos glúteos, braços cruzados sobre o peito, de
forma que as mãos encostem no ombro oposto (mão esquerda no
ombro direito e vice-versa); o avaliador deverá se colocar ao lado do
avaliado, posicionando os dedos de sua mão espalmada, perpendi-
cularmente, sob o tronco do candidato a uma distância de quatro

dedos de sua axila, tangenciando o limite inferior da escápula (omo-
plata); esta posição deverá ser mantida durante toda a realização do
exercício;

b) execução: o candidato deverá realizar a flexão abdominal
até que as escápulas percam o contato com a mão do avaliador e
retornar à posição inicial, quando será completada uma repetição, e
prosseguirá executando repetições do exercício sem interrupção do
movimento, em um tempo máximo de 5 (cinco) minutos; o ritmo das
flexões abdominais, sem paradas, será opção do candidato;

c) o candidato não poderá obter impulso com os braços
afastando-os do tronco nem retirar os quadris do solo, durante a
execução do exercício;

II - flexão de braços em barra (sem limite de tempo)
a) posição inicial: o candidato, sob a barra horizontal fixa,

deverá empunhá-la com a pegada em pronação (palmas das mãos para
frente), com o polegar envolvendo-a; as mãos deverão permanecer
com um afastamento entre si correspondente à largura dos ombros e
o corpo deverá estar estático; braços totalmente estendidos; corpo
suspenso, sem que os pés estejam apoiados no solo ou nas traves de
sustentação da barra;

b) execução: após a ordem de iniciar, o candidato deverá
executar uma flexão dos braços na barra até que o queixo ultrapasse
completamente a barra (estando a cabeça na posição natural, sem
hiperextensão do pescoço) e, imediatamente, descer o tronco até que
os cotovelos fiquem completamente estendidos (respeitando as li-
mitações articulares individuais), quando será completada uma re-
petição; prosseguirá executando repetições do exercício sem inter-
rupção do movimento; o corpo do executante não poderá, em nenhum
momento, tocar o solo nem os suportes da barra;

c) o ritmo das flexões de braços na barra é opção do can-
didato; não poderá haver qualquer tipo de impulso, nem balanço das
pernas para auxiliar o movimento; a contagem de flexões será en-
cerrada no momento em que o candidato largar a barra; o corpo do
executante não poderá, em nenhum momento, tocar o solo nem os
suportes da barra;

III - flexão de braços (sem limite de tempo)
a) posição inicial: apoio de frente sobre o solo, braços e

pernas estendidos; para a tomada da posição inicial, o candidato
deverá se deitar, em terreno plano, liso, apoiando o tronco e as mãos
no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados
para a frente e os polegares tangenciando os ombros, permitindo,
assim, que as mãos fiquem com um afastamento igual à largura do
ombro; após adotar a abertura padronizada dos braços, deverá erguer
o tronco até que os braços fiquem estendidos, mantendo os pés unidos
e apoiados sobre o solo;

b) execução: o candidato deverá abaixar o tronco e as pernas
ao mesmo tempo, flexionando os braços paralelamente ao corpo até
que o cotovelo ultrapasse a linha das costas, ou o corpo encoste no
solo, estendendo, então, novamente, os braços, erguendo, simulta-
neamente, o tronco e as pernas até que os braços fiquem totalmente
estendidos, quando será completada uma repetição; prosseguirá exe-
cutando repetições do exercício sem interrupção do movimento; o
ritmo das flexões de braços, sem paradas, será opção do candidato.

IV - corrida de 12 min (doze minutos)
a) execução: partindo da posição inicial de pé, o candidato

deverá correr ou andar a distância máxima que conseguir, no tempo
de 12 min, podendo interromper ou modificar seu ritmo;

b) a prova deverá ser realizada em piso duro (asfalto ou
similar) e plano; para a marcação da distância, deverá ser utilizada
uma trena de 50 (cinqüenta) ou 100 (cem) metros, anteriormente
aferida;

c) é permitido ao candidato o uso de qualquer tipo de tênis
e a retirada da camiseta;

1o dia

Sexo masculino Sexo feminino

Ta re f a Índice mínimo Ta r e f a Índice mínimo

Corrida de 12 min 2.200 m
(dois mil e duzentos metros)

Corrida de 12 min 1.600m
(um mil e seiscentos metros)

Flexão de braços em barra 3 (três) repetições - -

2o dia
Sexo masculino Sexo feminino

Ta re f a Índice mínimo Ta re f a Índice mínimo
Flexão de braços 15 (quinze) repetições Flexão de braços 10 (dez) repetições
Abdominal supra 30 (trinta) repetições Abdominal supra 25 (vinte e cinco) repetições

§ 4º As tarefas previstas serão executadas pelo(a) candidato(a) na sequência que a Comissão de Aplicação definir, desde que dentro
do previsto para cada dia.

§ 5º Durante a realização do EAF, será permitido ao(à) candidato(a) executar até 2 (duas) tentativas para cada uma das tarefas, com
intervalo entre elas de 1 (uma) hora para descanso (sem qualquer atividade física), excetuando-se a tarefa de corrida de 12 min, cuja segunda
tentativa será realizada com intervalo de 48 (quarenta e oito) horas, no dia imediatamente seguinte ao segundo dia do EAF.

§ 6º Caso não tenha sido aprovado(a) no EAF, o(a) candidato(a) poderá apresentar recurso quanto ao resultado obtido que será
solucionado pela Comissão de Aplicação mediante a realização de um exame em grau de recurso (EAFGR), dentro do prazo estabelecido no
Calendário Anual do Processo Seletivo e de acordo com o disposto no § 8º, deste Art. O recurso deverá ser solicitado até o último dia previsto
para o EAF. O EAFGR será realizado por completo, isto é, com todas as tarefas previstas, nas mesmas condições em que o candidato realizou
o EAF.

§ 7º O(a) candidato(a) reprovado, seja em EAF ou EAFGR, tomará ciência do seu resultado registrado na respectiva ata, assinando no
campo para isso destinado nesse documento.

§ 8º O EAF e o EAFGR serão desenvolvidos de acordo com os prazos e a distribuição de dias de aplicação das tarefas constantes do
quadro abaixo, desde que o(a) candidato(a) esteja apto na IS:
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