
EDITAL Nº 002/2008 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, Sociedade de 
Economia Mista Estadual, com sede na Avenida Senador Salgado Filho, nº 1555, Tirol, 
Natal, Rio Grande do Norte, torna público os procedimentos para realização do Teste de 
Aptidão Física referidos nos subitens 9.3, 9.4 e 9.5 do Edital nº 001/2008 – CAERN/CEC. 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Teste de Aptidão Física será regido por este Edital e executado pela 
Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) / Comissão 
Permanente do Vestibular (COMPERVE) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). 
1.2 O dia, o horário e o local do Teste de Aptidão Física serão divulgados no sítio, 
www.comperve.ufrn.br no dia 13 de maio de 2008. 
1.2.1 O candidato somente fará o Teste de Aptidão Física na cidade que escolheu 
para realizar as provas (Caicó, Mossoró, Natal ou Pau dos Ferros), no local 
indicado no sítio da COMPERVE. 
1.2.2 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do 
local de realização do Teste de Aptidão Física, e o comparecimento no horário a 
ser divulgado no sítio da COMPERVE conforme subitem 1.2 deste Edital. 

2 DOS CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO F ÍSICA 
2.1 Só será admitido para a realização do Teste de Aptidão Física, o candidato 
convocado que: 

a) apresentar o original de documento de identificação, dentre os constantes 
no subitem 2.1.3; 

b)  entregar atestado médico, conforme modelo disponível no sítio 
www.comperve.ufrn.br. 

2.1.1 O Atestado Médico somente será considerado válido, se apresentado: 
a) o original do modelo de Atestado, estabelecido na letra b do subitem 2.1; 
b) com todos os campos preenchidos de forma completa e sem rasuras (nome 

do candidato, documento de identificação, a assinatura e o carimbo do 
profissional médico que forneceu o atestado, com respectivo número de 
inscrição do CRM); 

c) com data de até 20 (vinte) dias antes da realização do Teste de Aptidão 
Física. 

2.1.2 O candidato que não cumprir os estabelecidos nos subitens 2.1 e 2.1.1 não 
fará o Teste de Aptidão Física e estará eliminado do Concurso. 
2.1.3 Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação: Carteira 
expedida por Secretaria de Segurança Pública, por Comando Militar, por Instituto de 
Identificação legal, por Corpo de Bombeiros Militares ou por órgão fiscalizador (ordem, 
conselho, etc.); Passaporte; Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto. 
2.1.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
do Teste de Aptidão Física, documento de identificação original, por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em 
que será submetido à identificação especial compreendendo coleta de assinaturas 
e de impressão digital em formulário próprio. 
2.1.5 A identificação especial referida no subitem 2.1.4 será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia 
ou à assinatura do portador. 



2.1.6 Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, 
nem protocolo de documentos. 
3 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
3.1 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade do 
candidato para desempenhar as tarefas inerentes ao cargo. 
3.1.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO. 
3.2 O Teste de Aptidão Física consistirá em submeter o candidato aos testes 
detalhados no quadro do subitem 3.2.1. 
3.2.1 QUADRO DE DETALHAMENTO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

Quesito Testes Índice mínimo Tempo 
máximo 

Força e resistência 
muscular dos membros 
superiores 

Flexão de braço 
com o apoio ao 
solo (ver subitem 
3.15) 

12 repetições 
ininterruptas 

1 minuto 

Resistência aeróbica Corrida de média 
distância (ver 
subitem 3.16) 

2.400 metros 12 minutos 

Força e resistência 
abdominal 

Flexão abdominal 36 repetições  1 minuto 

3.3 O candidato deverá comparecer ao Teste de Aptidão Física trajando camiseta, 
calção e tênis. 
3.4. O candidato deverá comparecer ao local estabelecido para o Teste de Aptidão 
Física com antecedência mínima de: 

a) 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, para as cidades de 
Caicó e Pau dos Ferros; 

b) 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, para as cidades de Mossoró 
e Natal. 

3.4.1 Não será admitido o acesso de candidato ao local de realização do Teste de 
Aptidão Física após o horário fixado para o seu início. 
3.5 Todos os testes serão realizados em única tentativa. 
3.6 Não se permitirá a interferência e/ou participação de terceiros na realização do 
Teste de Aptidão Física. 
3.7 Para o Teste de Aptidão Física não será admitido o uso de equipamento esportivo, 
relógio, cronômetro, freqüencímetro e similares. 
3.8 Será considerado eliminado do Teste de Aptidão Física e do Concurso o 
candidato que: 

a) não comparecer a realização do Teste de Aptidão Física no dia, horário e 
local estabelecidos; 

b) não alcançar qualquer uma das marcas mínimas estabelecidas no quadro do 
subitem 3.2.1; 

c) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução do Teste de 
Aptidão Física; 

d) atentar contra a disciplina ou desacatar candidato(s) ou quem quer que 
esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou 
orientar a realização do Teste de Aptidão Física;  

e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido. 

3.9 No dia de realização do Teste de Aptidão Física o candidato será identificado e 
assinará, na presença dos examinadores, no início e no final do Teste, a Ficha de 
Avaliação Individual. 
3.9.1 O candidato terá ciência imediata do resultado do Teste. 
3.9.2 Caso o candidato se recuse a assinar a referida Ficha de Avaliação, tal fato 
será atestado por duas testemunhas. 



3.10 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que alcançar 
a marca mínima, estipulada em cada teste conforme o mínimo necessário solicitado 
no quadro do subitem 3.2.1. 
3.11 O candidato que não alcançar a marca mínima em qualquer um dos testes, 
não poderá prosseguir na realização do seguinte, sendo considerado INAPTO no 
Teste de Aptidão Física e, conseqüentemente, eliminado do Concurso. 
3.12 O Teste de Aptidão Física será filmado, com o objetivo de dirimir dúvidas que 
possam surgir. 
3.13 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados 
menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) 
que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacitação física dos 
candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer 
tratamento diferenciado. 
3.13.1 Não haverá segunda chamada para o Teste de Aptidão Física.  
3.14 No dia da realização do Teste de Aptidão Física, os casos omissos e as 
situações não previstas neste Edital serão analisados pelo Presidente da Banca 
Examinadora/FUNPEC/COMPERVE e submetido à apreciação e decisão da 
Comissão Especial deste Concurso, designada pela CAERN. 
3.15 No teste de flexão de braço com o apoio ao solo, o candidato deverá realizar 12 
(doze) repetições do exercício, de forma completa e ininterrupta, em um tempo máximo 
de 01 (um) minuto. 
3.15.1 Descrição da realização do teste: 

a) a posição inicial do candidato será com apoio de frente sobre o solo, braços 
estendidos, em que a tomada de posição é feita em dois tempos: no primeiro, 
flexionar as pernas com os joelhos e colocar as mãos no solo, e no segundo, 
estender as pernas para trás; 

b) no momento em que o examinador da banca acionar, ao mesmo tempo, o comando 
sonoro e o cronômetro, o candidato realizará flexões de braços sucessivas que 
serão contadas apenas aquelas em que o tronco não tocar o solo na descida e 
que os braços fiquem totalmente estendidos quando retornar à posição inicial; 

c) o ritmo das flexões será compatível com as condições físicas do candidato; 
d) ao completar 01 (um) minuto, o examinador da banca dará um sinal sonoro, 

encerrando o tempo máximo estabelecido para o teste de flexão de braço; 
 3.15.2 O candidato que não realizar o quantitativo mínimo de 12 (doze) repetições 
ininterruptas, no tempo de 01 (um) minuto será considerado INAPTO, e, 
conseqüentemente, estará eliminado do Concurso. 
3.16 No teste de corrida de média distância, o candidato deverá percorrer a distância de 
2.400m (dois mil e quatrocentos metros), no tempo máximo de 12 (doze) minutos. 
3.16.1 Descrição da realização do teste: 

a) no momento em que o examinador da banca acionar, ao mesmo tempo, o 
comando sonoro e o cronômetro, o candidato deverá iniciar a largada, correndo ou 
caminhando; 

b) ao completar 12 minutos transcorridos desde a largada, o examinador da banca 
dará um sinal sonoro, encerrando o tempo máximo estabelecido no subitem 3.2.1; 

c) os candidatos deverão interromper a progressão para frente; 
3.16.2 O candidato que abandonar a pista, receber ajuda, ou não percorrer a distância 
estabelecida no tempo máximo previsto no quadro do subitem 3.2.1 será considerado 
INAPTO, e, conseqüentemente, estará eliminado do Concurso. 
3.17 No teste de flexão abdominal, o candidato deverá realizar 36 (trinta e seis) 
repetições do exercício em 01 (um) minuto. 
3.17.1 Descrição da realização do teste: 

a) a posição inicial do candidato será deitado de costas, com as costas e a cabeça em 
contato pleno com o solo, joelhos estendidos, braços atrás da cabeça, cotovelos 
estendidos e mãos em contato com o solo; 

b) após soar o apito, o candidato começará a primeira fase do movimento, realizando 
um movimento simultâneo, onde os joelhos deverão ser flexionados, os pés 



deverão tocar o solo, o tronco deverá ser flexionado e os cotovelos deverão 
alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo, e, em seguida, sem 
interrupção, o candidato deverá voltar à posição inicial realizando o movimento 
inverso, completando assim uma unidade de execução.  

3.17.2 A contagem da execução apenas será considerada correta, se realizada completa, 
começando e terminando sempre na posição inicial. 
3.17.3 Não será considerada execução completa, aquela que estiver sendo realizada pelo 
candidato ao soar o apito para o término do teste.  
3.17.4 O candidato que não realizar o quantitativo mínimo de 36 (trinta e seis) execuções 
corretas, de acordo com o estabelecido no subitem 3.17.2 deste Edital, no tempo de 01 
(um) minuto, será considerado INAPTO, e, conseqüentemente, estará eliminado do 
Concurso. 
3.18 O Teste de Aptidão Física será aplicado por uma banca examinadora 
presidida por um profissional devidamente registrado no Conselho Regional de 
Educação Física (CREF), com habilitação plena em Educação Física. 
 

 

Natal, 04 de abril de 2008. 

Vicente de Paula Dantas Gomes 
Presidente da Comissão Especial do Concurso 

 


