
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

 E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O  P A R A  O  T E S T E  D E  A P T I D Ã O  F Í S I C A  -  T A F
C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 3  

O Prefeito Municipal de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas
neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA, a
CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF, nos seguintes termos:

Art. 1°  Ficam convocados os candidatos relacionados no  ANEXO  ÚNICO deste Edital, para a realização do Teste de
Aptidão Física  - TAF, que realizar-se-á nos dias  24,25,26 e 27 de fevereiro de 2014  em horários fixados para cada
grupo, conforme disposto no ANEXO ÚNICO. 

Art. 2º Conforme o estabelecido no subitem 1.3.1 do Edital de Concurso Público nº 001/2013-Abertura, “o Teste de Aptidão
Física – TAF, segunda etapa da seleção de candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate
às Endemias, será executado diretamente pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através dos órgãos competentes para
tal, com o acompanhamento da Comissão Especial do Concurso Público.” 

I  -  O TAF será realizado no Estádio Municipal  de Camaçari  – Estádio Armando Oliveira,  localizado à Avenida
Comendador Avelar, s/n – Verdes Horizontes, CEP 42801-200, Camaçari-Ba, conforme cronograma disposto no
Anexo Único.

Art. 3º É responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e horário em que encontra-se alocado nos
termos do Anexo Único deste Edital. Será vedado aos candidatos realizarem o TAF em data, horário ou local diverso do
correspondente  à  sua  convocação  constante  no  Anexo  Único deste  Edital.  Não  haverá  segunda  chamada  para  a
realização do TAF. 

Art.  4º  O candidato  que na data  da realização  do  certame tiver  idade  inferior  a  18 anos (menor  de idade)  deverá
comparecer ao local do TAF acompanhado do pai ou da mãe ou o responsável legal, sem o qual não fará o Teste de
Aptidão Física nos termos do Edital de abertura nº 001/2013.

Art.  5º  Os candidatos deverão comparecer ao local  do  TAF com, no mínimo,  30 (trinta)  minutos de antecedência
munidos de documento oficial de identificação com foto (original).

Art.  6º  Conforme  estabelecido no subitem 13.4  do Edital de abertura n°001/2013 “os candidatos deverão comparecer
trajando roupa apropriada para prática de atividade física, munidos de ATESTADO MÉDICO original ou cópia autenticada
em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) dias da data de realização do TAF.”

I - No atestado médico deverá constar expressamente, que o candidato está apto a realizar o TAF, ou a realizar exercícios
físicos. 

II  – Os candidatos que deixarem de apresentar  o atestado médico ou que apresentarem  atestado médico onde não
conste, expressamente, que os mesmos estão aptos a realizar o TAF, ou a realizar exercícios físicos, serão impedidos de
realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminados do certame.

III – Será permitido aos candidatos, portar boné, alimentos leves, água e protetor solar.

Art.  7º  O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos Testes de Aptidão Física, ou que não
apresentar-se no horário e na data prevista no ANEXO ÚNICO, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado
do Concurso Público, não tendo classificação alguma no certame.

I – O TAF realizar-se-á, independentemente das condições climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.

II  –  Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do  TAF não serão
levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 
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Art. 8º O candidato convocado para o TAF deverá observar todo o disposto no item 13 do Edital de Concurso Público nº
001/2013 - Abertura. 

Art. 9º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Camaçari/BA, 19 de fevereiro de 2014.

Ademar Delgado das Chagas
Prefeito

Lezineide Andrade C. Santos
Secretária da Administração
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