PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ – GO

CONCURSO PÚBLICO – 001/2013
Aditivo nº 002/2013 ao Edital Nº 001/2013, de 12 de março de 2013.
A Comissão Especial do Concurso Público da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JATAÍ - Estado do Goiás, instituída pelo Decreto Municipal
071/2013, de 08 de fevereiro de 2013 no uso de suas atribuições e prerrogativas
legais e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, faz
tornar público o presente ADITIVO Nº 002/2013 ao Edital Nº 001/2013, de 12 de
março de 2013, no que concerne aos seguintes aspectos:
Art. 1º- Modifica a tabela constante de item 13.A.5 do Aditivo
Nº001/2013 - que incluiu prova Prática para o Cargo de Guarda Vidas, passando a
figurar como segue:
MODALIDADE

Apnéia
Natação
Corrida
Flexão de braço
sobre o solo

TABELA DE AVALIÇÃO FISICA - MASCULINO
TEMPO
QUANTIDADE
TENTATIVA
30” (trinta segundo) ou
Não tem
Uma
mais
1’15’’ (um minuto e
50 metros
Uma
quinze segundos)
12’ (doze minutos) no
2100 metros
Uma
máximo
Não tem
20 repetições
Uma

AVALIAÇÃO
Apto
Apto
Apto
Apto

**Nota: A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão de braços
para os candidatos do sexo masculino obedecerá aos seguintes aspectos:
- Ao comando “em posição”, os candidatos deverão posicionar-se com os braços
estendidos e com as mãos espalmadas apoiadas sobre o solo, dedos voltados para
frente, com o peito paralelo ao solo, pés unidos e quadris erguidos ao ponto de
estabelecer-se uma linha imaginária, em diagonal, para o observador, numa visão
lateral.
MODALIDADE

Apnéia
Natação
Corrida
Flexão de braço
sobre o solo

TABELA DE AVALIÇÃO FISICA – FEMININO
TEMPO
QUANTIDADE
TENTATIVA
30” (trinta segundo) ou
Não tem
Uma
mais
1’25’’ (um minuto e
50 metros
Uma
vinte e cinco segundos)
12’ (doze minutos) no
1800 metros
Uma
máximo
Não tem
20 repetições
Uma

AVALIAÇÃO
Apto
Apto
Apto
Apto

**Nota: A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão de braços
para os candidatos do sexo feminino obedecerá aos seguintes aspectos:
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- Ao comando “em posição”, as candidatas deverão posicionar-se com os braços
estendidos e com as mãos espalmadas apoiadas sobre o solo, dedos voltados para
frente, ponta dos pés em contato com o solo, joelhos em contato com o solo.
Art. 2º Acrescenta os itens abaixo ao Art. 7º do Aditivo 001/2013
que incluiu a PROVA PRÁTICA ao Edital 001/2013.
13.A.9 - Para a realização da Prova Prática será exigida do
candidato a apresentação de atestado médico, ORIGINAL, conforme modelo
constante do Anexo I do presente Aditivo e que integrará o Anexo IX do Edital
001/2013, comprovando que não é portador de qualquer enfermidade que contraindique para a prática dos exercícios físicos descritos no art. 1º do presente aditivo e
art. 7º do Aditivo 001/13 que acrescentou o item 13.A – DA PROVA PRÁTICA ao
Edital Nº001/2013.
13.A.10 - O atestado médico deverá ser emitido há no máximo, 10
(dez) dias, anteriores à data da Prova, o qual deverá ser entregue ao avaliador antes
do início dos testes.
13.A.11 - A não entrega do atestado médico indicado no § 1º ou
que não esteja em conformidade com o modelo estabelecido no Anexo IX ou, ainda,
a falta de informações ou clareza nesse documento impossibilitarão a realização do
teste por parte do candidato, provocando sua eliminação.
13.A.12 - Não haverá segunda chamada para a Prova Prática nem
realização desta fora das datas, horários e locais designados no Edital de
Convocação.
13.A.13 - A Prova Prática de Apnéia e Natação serão realizadas em
piscina.
13.A.14 – Os candidatos aprovados no certame serão submetidos a
realização de curso de capacitação ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, cuja
aprovação é condição para o provimento e o exercício do cargo de Guarda Vidas.
Art. 3º Inclui a Lei Nº 3.067/10 (Código de Edificações) no
conteúdo programático referente à prova de conhecimentos específicos dos cargos
de FISCAL DE POSTURAS I e FISCAL DE EDIFICAÇÕES E LOTEAMENTO I
constantes do anexo IV do Edital nº 001/2013, de 12 de março de 2013, que passa
figurar da seguinte forma:
1.

FISCAL DE POSTURAS I:

Lei Nº 3.070/10, (Plano Diretor Urbano); Lei Nº 3.066/10 (Código de Posturas); Lei
Nº 3.067/10 (Código de Edificações); Lei Nº 3.068/10 (Lei de Uso e ocupação do
Solo Urbano, Zoneamento); LEI Nº 3.069/10 (Lei de Parcelamento do Solo).
Inclusive com as alterações até a presente data de lançamento do edital.

2.

FISCAL DE EDIFICAÇÕES E LOTEAMENTO I

Orçamentos de Construção Geral; Materiais de Construção Civil; Instalações HidroSanitárias; Instalações Elétricas; Desenho de Construção Civil; Registro de Obras
em órgãos competentes; Cuidados gerais com a obra; Composição de concreto
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armado; Lei Nº 3.070/10, (Plano Diretor Urbano); Lei Nº 3.066/10 (Código de
Posturas); Lei Nº 3.067/10 ( Código de Edificações), Lei Nº 3.068/10 (Lei de Uso
e ocupação do Solo Urbano, Zoneamento); LEI Nº 3.069/10 (Lei de Parcelamento do
Solo). Inclusive com as alterações até a presente data de lançamento do edital.
Art. 4º Fica alterada a data final para realização das inscrições
prevista nos Itens 3.4, 3.5 e 3.6 do edital, passando das 23 horas e 59 minutos do
dia 15 de abril de 2013 para às 23 horas e 59 minutos do dia 06 de maio de 2013.
Art. 5º Fica alterada a data de realização das provas prevista no
CRONOGRAMA DE EVENTOS constante do ANEXO II do edital 001/2013
passando de 26 de maio de 2013 para o dia 09 de junho de 2013.
Art. 6º Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no
Edital Nº 001/2013, de 12 de março de 2013 e no aditivo 001/13 de 01 de abril de
2013.

JATAÍ (GO), 11 de abril de 2013.

HILDA HELENA DO PRADO
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público
Representante do Poder Executivo

Valter Pedro Cardoso

Carlos Roberto Ribeiro Pinho

Vice Presidente
Representante do Poder Executivo

Rep. dos Servidores Públicos Municipais

Oriston de Souza Cardoso

Simone Oliveira Gomes

Rep. dos Servidores Públicos Municipais

Representante da Comunidade

Adalto Barbosa de Magalhães
Representante da Comunidade
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ANEXO I do ADITIVO 002/2013

ANEXO IX do EDITAL 001/2013
MODELO DO ATESTADO MÉDICO PARA A PROVA DE AVALIAÇÃO FÍSICA

Atesto que o(a) Sr.(a) _______________________________________________
sexo ______________,portador(a) da Carteira de Identidade n.º _____________________,
encontra-se, no momento do presente Exame Médico, em perfeitas condições físicas para
realizar o Teste de Avaliação Física previsto no EDITAL 001/2013 de 08 de Fevereiro de
2013 de CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargo efetivo da Prefeitura Municipal de
Jataí-GO.

______________________, ____ de _________ de 2013.

___________________________________________
NOME / CRM / ASSINATURA

www.institutocidades.org.br

4

