
              

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA + 
PRÁTICO PROFISSIONAL  

 

O INSTITUTO IUDS informa a todos os candidatos inscritos no Edital nº 001/2020 da 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange sobre a data da prova, HORÁRIO DE 

ABERTURA E FECHAMENTO DOS PORTÕES e demais orientações pertinentes no dia 

da aplicação das provas, conforme a seguir.  

A PROVA PRÁTICA para o emprego de MERENDEIRA e TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
para o emprego de GUARDA MUNICIPAL serão realizadas no dia 26 DE SETEMBRO 
DE 2021 (DOMINGO), conforme descrição dos horários e endereço abaixo: 

 
PERÍODO MATUTINO: 

 
EMPREGO (S): MERENDEIRA 
 

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES:  10h00min 

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES:  10h30min 

ENDEREÇO: 

COZINHA PILOTO MUNICIPAL: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA Nº 646- 
CENTRO  

 
PERÍODO VERPERTINO: 

 
EMPREGO (S): GUARDA MUNICIPAL 
 

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 11h30min 

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES:  12h00min 

ENDEREÇO: 

GINÁSIO POLIESPORTIVO ROQUE DE CAMARGO BARROS- RUA NOSSA 
SENHORA APARECIDA, Nº 1025- CENTRO 

 

Os candidatos deverão comparecer nos locais de prova com 30 (trinta) minutos ANTES 
DO HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES , munidos do comprovante de inscrição, 
documento oficial de identidade com foto (original) e caneta esferográfica azul ou preta.  

Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido para o fechamento dos portões do prédio.  

As informações contendo os locais de prova de cada etapa e o cartão de convocação 
estão à disposição dos interessados no site www.iuds.org.br. 
 

 

http://www.iuds.org.br/


              
ANEXO III 

INSTRUÇÕES PARA O TESTE DE APTIDÃO FISICA – TAF e PROVA PRÁTICA 
CONCURSO PÚBLICO 01/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 

 
 
1. Serão convocados para o TAF para o cargo de GUARDA MUNICIPAL, candidatos que obtiverem 50% 
(cinquenta por cento) ou mais na nota da Prova Objetiva.  
2. O TAF será realizado em data, local e horário a ser divulgado no site www.iuds.org.br  
3. Para realização TAF, o candidato convocado deverá:  
3.1. O candidato deverá comparecer no local e data de realização da Prova, com 30 (trinta) minutos de 
antecedência do horário previsto para entrada, munido do Protocolo de Inscrição, Cédula de Identidade 
(original e com foto), não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum e não haverá segunda chamada 
seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.  
3.2. Entregar atestado médico específico, em original, proveniente de órgão de saúde ou de clínica de saúde 
ou de médico, emitido em período não superior a 30 (trinta) dias a contar da data da aplicação desta prova, 
no qual deverá constar, expressamente, que o candidato está APTO para realizar a TAF deste Concurso, 
contendo local, data, nome e número do CRM do profissional médico que elaborou o atestado, os quais 
poderão ser apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou dados manuscritos legíveis do 
médico que emitiu o atestado, acompanhado da sua assinatura.  
3.3. O atestado médico, de caráter eliminatório, comprova as condições de saúde do candidato para a 
realização da TAF.  
3.4. O atestado médico não poderá conter expressão que restrinja a sua validade no que se refere ao 
estado/condição de saúde do candidato para a execução dos testes de aptidão física propostos no presente 
Edital, portanto, o texto do atestado deve ser claro quanto à autorização do médico ao candidato para realizar 
a TAF.  
3.5. O candidato que não atender as exigências acima não poderá realizar a TAF, sendo, consequentemente, 
eliminado do Concurso Público.  
3.6. Para a realização da TAF, o candidato deverá apresentar-se com trajes e calçados apropriados, ou seja, 
basicamente calção ou bermuda ou agasalho e camiseta, meias e tênis.  
3.7. O aquecimento e a preparação para os testes de aptidão física são de responsabilidade do próprio 
candidato, não podendo interferir no andamento deste Concurso Público.  
3.8. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) ou definitivos (deficiência) que impossibilitem a 
realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, 
não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.  
3.9. Esta PROVA terá caráter ELIMINATÓRIO e estará APTO o candidato que obtiver a nota igual ou superior 
a 25,0 (vinte e cinco) pontos na média aritmética das notas dos 3 testes aplicados.  
3.10.1 A avaliação desta Prova obedecerá a um padrão estabelecido, escalonado de 0,0 (zero) a 50,0 
(cinquenta) pontos.  
3. 10.2 Os candidatos só serão considerados APTOS em cada teste caso atinjam as condições mínimas para 
cada atividade. 
3. 10.3 O teste de Flexão de Braço irá valer 15 pontos; 
3. 10.4 O teste de Abdominal irá valer 15 pontos; e  
3. 10.5 O teste de Corrida de 50 Metros irá valer 20 pontos 
3.11. Sendo exclusivamente de caráter ELIMINATÓRIO, esta prova não interferirá na classificação do 
candidato. A atribuição de pontos aos testes não implicará em mudança na classificação final, sendo utilizada 
apenas para a obtenção do resultado APTO ou INAPTO.  
 
3.12. DESCRIÇÃO DOS TESTES A SEREM APLICADOS  
 
FLEXÃO DE BRAÇOS: consiste no movimento de flexão de extensão do cotovelo. O candidato começa com 
a articulação do cotovelo em extensão, devendo as mãos estar posicionadas sobre o chão na linha dos 
ombros. A flexão será efetuada até que o tórax toque o chão, devendo os cotovelos abduzir em relação ao 
tronco conforme a flexão do cotovelo for desenvolvida. Para mulheres, o movimento sofre uma modificação 
quanto ao posicionamento dos joelhos – os joelhos apoiados ao chão e os pés suspensos e cruzados. 



              
Músculos avaliados: peitorais / tríceps / braquial / deltóide anterior. Embasados em RASCH, BURNE, 1977 e 
WIRHED, 1984.  
 
Marcas Mínimas (tempo 1 minuto) 
 

Flexão de Braço - Masculino Flexão de Braço - Feminino 

MARCA MÍNIMA MARCA MÍNIMA 

30 repetições 15 repetições 

 
ABDOMINAL: consiste no movimento de flexão anterior do tronco na posição decúbito dorsal. As plantas dos 
pés deverão estar sobre o chão com os calcanhares unidos a uma distância de 30 a 45 cm das nádegas. 
Flexionando o abdômen em direção as pernas flexionadas 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, 
e voltando à posição inicial. Músculos avaliados: abdominais / flexores do quadril. Embasados em RASCH, 
BURNE, 1977 e WIRHED, 1984.  
 
Marcas Mínimas (tempo 1 minuto) 
 

Abdominal - Masculino Abdominal - Feminino 

MARCA MÍNIMA MARCA MÍNIMA 

40 repetições 27 repetições 

 
 
CORRIDA DE 50 METROS: O candidato partirá de uma posição parada e percorrerá a distância de 50 metros, 
sendo que o candidato que fizer o percurso em tempo maior do que o descrito abaixo será considerado inapto 
no teste físico. 
 

CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO  CANDIDATOS DO SEXO FEMININO  

TEMPO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO  TEMPO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO 

9,00 segundos 11,00 segundos 

 
3.13. Serão convocados para a PROVA PRÁTICA para o cargo de MERENDEIRA, candidatos que 
obtiverem 50% (cinquenta por cento) ou mais na nota da Prova Objetiva .  
3.14. A PROVA PRÁTICA será realizado em data, local e horário a ser divulgado no site 
www.iuds.org.br  
3.15. Para realização da PROVA PRÁTICA, o candidato convocado deverá:  
3.16. O candidato deverá comparecer no local e data de realização da Prova, com 30 (trin ta) 
minutos de antecedência do horário previsto para entrada, munido do Protocolo de Inscrição, 
Cédula de Identidade (original e com foto), não sendo admitidos retardatários, sob pretexto 
algum e não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado pa ra justificar o atraso 
ou a ausência do candidato.  
3.17. O candidato que não atender as exigências acima não poderá realizar a PROVA PRÁTICA, 
sendo, consequentemente, eliminado do Concurso Público.  
3.18. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) ou definitivos (deficiência) que 
impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão 
levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.  
3.19. Esta PROVA terá caráter ELIMINATÓRIO e estará APTO o candidato que obtiver a nota igual 
ou superior a 50,0 (cinquenta) pontos  
3.20. A avaliação desta Prova obedecerá a um padrão estabelecido, escalonado de 0,0 (zero) a 
100,0 (cem) pontos, conforme descrição das atividades abaixo:  
 

TAREFA PONTUAÇÃO 

1. Apresentar-se devidamente vestido para a execução das tarefas 0 a 10 pontos 

2. Aplicar técnicas de higiene pessoal 0 a 10 pontos 



              
3. Aplicar técnicas correlatas de higiene dos alimentos 0 a 20 pontos 

4. Reconhecer equipamentos de uma cozinha industrial 0 a 10 pontos 

5. Manusear alimentos para o pré-preparo e preparo 0 a 20 pontos 

6. Higienizar utensílios e equipamentos 0 a 10 pontos 

7. Identificar pesos e medidas padrões 0 a 10 pontos 

8. Organizar gêneros alimentícios dentro das normas 0 a 10 pontos 

TOTAL DE PONTOS 100 PONTOS 

TOTAL DE TEMPO PARA A REALIZAÇÃO 30 Minutos 

  
 
3.21. Sendo exclusivamente de caráter ELIMINATÓRIO, esta prova não interferirá na classificação 
do candidato. A atribuição de pontos aos testes não implicará em mudança na classificação final, 
sendo utilizada apenas para a obtenção do resultado APTO ou INAPTO.  

 

 
 

ORIENTAÇÕES COVID-19:  
  

• Na chegada ao local de provas o candidato deve 
comparecer OBRIGATORIAMENTE usando máscara e também portando máscaras 
reservas, de modo a realizar a troca a cada duas horas.   

• Para acesso ao local de aplicação, o candidato será submetido à verificação da 
temperatura corporal. Caso a temperatura aferida for superior a 37,5º, uma segunda aferição 
será realizada. Se a temperatura acima de 37,5º for confirmada, o candidato NÃO poderá 
realizar a prova e será eliminado do processo.   

• O distanciamento mínimo exigido na legislação deve ser mantido nos corredores, sala 
de espera e sala de prova.   

• Todos os procedimentos definidos deverão ser executados para evitar o contato indevido 
entre candidatos e equipe de aplicação.   

• O candidato deve seguir todas as orientações de segurança definidas pela equipe de 
aplicação de provas referente a entrada e circulação no ambiente de provas.   

• É recomendado que os candidatos que possuam cabelos longos mantenha-os presos 
durante todo o período de provas e enquanto estiverem no local de provas.   

• As máscaras e luvas são de uso individuais. Esses equipamentos não devem ser 
compartilhados com equipe de aplicação ou com candidatos sem a devida higienização.   

• Antes de manusear qualquer material administrativo e de aplicação, o candidato terá de 
higienizar e secar as mãos.   

• Serão disponibilizados pelo IUDS frascos de álcool em gel ou líquido em todas as salas 
de aplicações e nos locais de circulação. Também serão disponibilizados sabão líquido e 
papel toalha nos banheiros.   

• No ambiente de aplicação de provas, o candidato deverá:   
o Permanecer o tempo todo de máscara;   
o Manter o distanciamento mínimo na fila para acesso à sala de espera; e   
o Atender todas às orientações da equipe de aplicação das provas.   

• Serão permitidos:   
o O uso de máscaras descartáveis, de tecido ou qualquer outro material.  
o Comparecer ao local usando protetor facial transparente (estilo viseira), além das 
máscaras, vestimentas descartáveis, luvas descartáveis desde que sejam 
transparentes ou como coloração leitosa, óculos de proteção transparentes e toalhas 
de papel para higienização das mãos;   
o Levar o seu próprio recipiente transparente contendo álcool em gel; e   
o Armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente.   

• Não será permitido:   



              
o Usar luvas que não são transparentes; e   
o Descumprir ou violar as recomendações de segurança dos órgãos de saúde.   

• A identificação do candidato será feita dentro da sala de prova. O procedimento será 
realizado pela equipe do IUDS sem contato físico e sem o manuseio dos documentos ou de 
qualquer objeto dos candidatos.   

• Poderá ser solicitado ao candidato que abaixe a máscara para visualização do seu 
rosto.   

• No momento da assinatura da lista de presença será disponibilizado álcool em gel para 
a desinfecção das mãos antes e após a assinatura.   

• O candidato que sair da sala deverá permanecer de máscara e deverá executar todos 
os procedimentos de higienização de mãos e etiqueta respiratória.   

• A cada duas horas será permitido ao candidato a troca de máscaras.   

• É recomendado que cada candidato leve água para o seu próprio consumo em 
embalagem transparente, para evitar o uso de bebedouros.   

• No fim da aplicação, os candidatos terão de seguir as normas da equipe de aplicação e 
segurança para evitar aglomeração no local; e manter o distanciamento mínimo.   

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Cesário Lange, 19 de setembro de 2021. 

 

RONALDO PAIS DE CAMARGO 

Prefeito do Município de Cesário Lange 

 

Ciente e de Acordo 

 

EDER BORGES DE ALMEIDA VARELLA PINI 

Instituto Universal de Desenvolvimento Social – IUDS 
 


