PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ –SP
CONCURSO PÚBLICO 001/2017

SEGUNDA RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá-SP, Estado de São Paulo, por
intermédio de seu prefeito municipal, com organização do INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, torna
público a SEGUNDA RETIFICAÇÂO PARCIAL do Edital do Concurso Público nº 001/2017 da

Estância Turística de Guaratinguetá-SP, conforme segue:

Estância Turística de Guaratinguetá, 28 de agosto de 2017.

Marcus Augustin Soliva
Prefeito Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá-SP
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I) ONDE SE LÊ:

7- CONFIRMAÇÃO DE ENDEREÇO
7.3 – Na Etapa de comprovação de endereço, o candidato aprovado para o cargo de Agente
Comunitário de Saúde, deverá providenciar a documentação exigida no item 7.2 e seguintes e ainda
preencher o formulário (Anexo VI) deste Edital, encaminhando – os via SEDEX ou carta registrada (AR),
no período de 21 de agosto de 2017 a 25 de agosto de 2017, ao Instituto Excelência Ltda. – ME, CAIXA
POSTAL 2707, Maringá/PR, CEP 87.013-981, identificando no envelope: INSCRIÇÃO COMPROVAÇÃO
DE ENDEREÇO– CONCURSO PÚBLICO– Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá Edital nº 001/2017.
LEIA – SE:

7- CONFIRMAÇÃO DE ENDEREÇO
7.3 – Na Etapa de comprovação de endereço, o candidato aprovado para o cargo de Agente
Comunitário de Saúde, deverá providenciar a documentação exigida no item 7.2 e seguintes e
ainda preencher o formulário (Anexo VI) deste Edital, encaminhando – os via SEDEX ou carta
registrada (AR), no período de 21 de agosto de 2017 a 30 de agosto de 2017, ao Instituto
Excelência Ltda. – ME, CAIXA POSTAL 2707, Maringá/PR, CEP 87.013-981, identificando no
envelope: INSCRIÇÃO COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO– CONCURSO PÚBLICO – Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá - Edital nº 001/2017.
II) ONDE SE LÊ:
8. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
8. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde ( ACS)
8.1. O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA SERÁ APLICADO PARA OS CANDIDATOS APROVADOS até a
posição nº 100 e empatados nesta posição, na data provável de 03 de setembro de 2017.
8.1.1 O teste de Aptidão Física será realizada e avaliada de acordo com o descrito na Tabela 8.1.1 deste
Edital.
TABELA 8.1.1
TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
MASCULINO/FEMININO
CARGO
DESCRIÇÃO
AVALIAÇÃO
O Teste de Aptidão Física compreenderá as modalidades de levantamento
de peso e corrida de 12 minutos, com intervalo mínimo de 10 minutos
entre as mesmas, para ambos os sexos, dividido em 02 Etapas de acordo
com as seguintes:
ETAPA I: TESTE DE LEVANTAMENTO DE PESO
O candidato deverá suspender uma barra com anilhas com peso total de
25 (vinte e cinco) quilogramas até a altura do apêndice xifoide (altura do
peito) por 5 (cinco) vezes consecutivas.
Agente
Procedimentos de execução:
Apto
Comunitário de
O candidato deverá assumir a posição inicial em pé, ereto; em seguida Inapto
Saúde (ACS)
deverá flexionar as pernas, pegar a barra colocada no chão, elevando-a
até a altura do apêndice xifoide (altura do peito), ao mesmo tempo em que
retoma a posição inicial, em pé, ereto;na sequência, a barra deverá ser
levada novamente ao chão, repetindo a execução por 5 ( cinco) vezes
consecutivas.
O tempo total para 5 ( cinco) execuções será de, no máximo, 1 (um)
minuto, para ambos os sexos.
O movimento incorreto ou em desacordo com as especificações acima,
não será levado em consideração para efeito de contagem da quantidade

ou
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de execuções realizadas corretamente.
O candidato que realizar o número mínimo de exercícios – 5 ( cinco)
execuções, no tempo previsto de 1 ( um ) minuto, será considerado apto
nesta etapa.

LEIA – SE:
8. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde ( ACS)
8.1. O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA SERÁ APLICADO PARA OS CANDIDATOS APROVADOS, até a
posição nº 100 e empatados nesta posição, na data provável de 17 de setembro de 2017.
8.1.1 O teste de Aptidão Física será realizada e avaliada de acordo com o descrito na Tabela 8.1.1
deste Edital.
TABELA 8.1.1
TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
MASCULINO/FEMININO
CARGO
DESCRIÇÃO
AVALIAÇÃO
O Teste de Aptidão Física compreenderá as modalidades de
levantamento de peso e corrida de 12 minutos, com intervalo mínimo
de 10 minutos entre as mesmas, para ambos os sexos, dividido em
02 Etapas de acordo com as seguintes:
ETAPA I: TESTE DE LEVANTAMENTO DE PESO
O candidato deverá suspender uma barra com anilhas com peso total
de 25 (vinte e cinco) quilogramas até a altura do apêndice xifoide
(altura do peito) por 5 (cinco) vezes consecutivas.
Sexo Masculino: 25 (vinte e cinco) quilogramas.
Sexo Feminino 20 (vinte) quilogramas.
Procedimentos de execução:
Agente
O candidato deverá assumir a posição inicial em pé, ereto; em
Apto
Comunitário de seguida deverá flexionar as pernas, pegar a barra colocada no chão,
Inapto
Saúde (ACS)
elevando-a até a altura do apêndice xifoide (altura do peito), ao
mesmo tempo em que retoma a posição inicial, em pé, ereto;na
sequência, a barra deverá ser levada novamente ao chão, repetindo a
execução por 5 ( cinco) vezes consecutivas.
O tempo total para 5 ( cinco) execuções será de, no máximo, 1 (um)
minuto, para ambos os sexos.
O movimento incorreto ou em desacordo com as especificações
acima, não será levado em consideração para efeito de contagem da
quantidade de execuções realizadas corretamente.
O candidato que realizar o número mínimo de exercícios – 5 ( cinco)
execuções, no tempo previsto de 1 ( um ) minuto, será considerado
apto nesta etapa.

ou

III) ONDE SE LÊ:

10- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
10.3 - O Resultado Final do Concurso Público será publicado no dia 12/09/2017nos sites
www.institutoexcelenciapr.com.br e www.guaratingueta.sp.gov.br
LEIA – SE:

10- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
10.3 - O Resultado Final do Concurso Público será publicado no dia 22/09/2017nos sites
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www.institutoexcelenciapr.com.br e www.guaratingueta.sp.gov.br
IV) ONDE SE LÊ:

ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ - SP– CONCURSO PÚBLICO
001/2017
DATAS

EVENTOS

26/07/2017

Publicação do edital do CONCURSO PÚBLICO

26/07/2017 as 12h a 08/08/2017 as
12h

Período para realizar a inscrição via internet no site da organizadora, nos
termos deste Edital.

26/07/2017 as 12h a 08/08/2017 as
12h

Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e Lactante, nos
termos deste Edital.

21/08/2017a 25/08/2017

Prazo para Envio de Comprovante de Endereço
Agente Comunitário de Saúde ( ACS)

10/08/2017

Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas), inclusive
às referentes à condição de Deficiente e Lactante.

11/08/2017 a 12/08/2017

Prazo para recurso referente à homologação das inscrições

14/08/2017

Publicação do edital de convocação para a Prova Escrita
Objetiva/Divulgação do resultado dos recursos referentes à homologação
das inscrições

20/08/2017
Realização da Prova Escrita Objetiva
21/08/2017
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
22/08/2017 a 23/08/2017

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar

25/08/2017

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, e
divulgação do gabarito oficial

28/08/2017

Publicação do edital de convocação para o Teste de Aptidão Física

03/09/2017

Realização do Teste de Aptidão Física

06/09/2017

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva/Teste de
Aptidão Física

08/09/2017 a 09/09/2017
12/09/2017

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar
Divulgação da Classificação Final e respostas dos recursos/Homologação
do CONCURSO PÚBLICO.

*Observação: As datas acima e as demais constantes neste edital são previsões para a execução do certame,
podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em Edital.
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LEIA – SE:

ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ - SP– CONCURSO PÚBLICO
001/2017
DATAS

EVENTOS

26/07/2017

Publicação do edital do CONCURSO PÚBLICO

26/07/2017 as 12h a 08/08/2017 as
12h

Período para realizar a inscrição via internet no site da organizadora, nos
termos deste Edital.

26/07/2017 as 12h a 08/08/2017 as
12h

Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e Lactante, nos
termos deste Edital.

21/08/2017a 30/08/2017

Prazo para Envio de Comprovante de Endereço
Agente Comunitário de Saúde ( ACS)

10/08/2017

Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas), inclusive
às referentes à condição de Deficiente e Lactante.

11/08/2017 a 12/08/2017

Prazo para recurso referente à homologação das inscrições

14/08/2017

Publicação do edital de convocação para a Prova Escrita
Objetiva/Divulgação do resultado dos recursos referentes à homologação
das inscrições

20/08/2017
Realização da Prova Escrita Objetiva
21/08/2017
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
22/08/2017 a 23/08/2017

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar

25/08/2017

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, e
divulgação do gabarito oficial

14/09/2017

Publicação do edital de convocação para o Teste de Aptidão Física

17/09/2017

Realização do Teste de Aptidão Física

19/09/2017

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva/Teste
de Aptidão Física

20/09/2017 a 21/09/2017
22/09/2017

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar
Divulgação da Classificação Final e respostas dos
recursos/Homologação do CONCURSO PÚBLICO.

*Observação: As datas acima e as demais constantes neste edital são previsões para a execução do certame,
podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em Edital.
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