TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA - EDITAL 01/2018
SALVA VIDAS

Nos termos do item 11 e subitens, do Edital 01/2018, e neste Termo de Convocação os (as) candidato (as) abaixo relacionados
estão convocados para a realização da Prova Prática, conforme informações abaixo:

Data: 28 de abril de 2019 (Domingo)

Horário: 13:00 Horas

Local: Secretaria Municipal de Esportes de Lagoa da Prata
Rua Santos Dumont, nº 267, Lagoa da Prata - MG, Cep. 35.590-000
(próximo a Escola Estadual Nossa Senhora de Guadalupe)

CONVOCADOS DE SALVA VIDAS
Inscrição

Candidato

Data de
Nascimento

264342

Anderson Geraldo Goncalves

26/02/1981

204325

Daniel Evangelista Lacerda

03/04/1985

211221

Jonas Araujo Carvalho

09/11/1986

208009

Julio Cesar Rodrigues

16/08/1989

205893

Lucas Nunes Furtado

23/10/1992

208187

Miguel Archanjo De Brito Ii

24/08/1976

209370

Rafael Moreira Pellegrinett Peres

10/03/1982

Prova Prática para Salva Vidas
1. Nos termos do Edital 01/2018, os (as) candidato (as) convocados (as) deverão:
a) apresentar-se para Prova Prática, munidos de documento único de identidade original de valor legal, que contenha, no
mínimo, fotografia, assinatura e filiação;
b) ter apresentado atestado médico no Teste de Aptidão Física, conforme modelo do ANEXO IV do Edital, comprovando estar
em pleno gozo de saúde física e mental, apto, portanto, para ser submetido à Prova Prática.
c) comparecer com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário marcado.
d) comparecer ao local designado com trajes adequados: calção de banho (homens) e maiôs (mulheres), óculos e touca de
natação.
2. A Prova Prática é de caráter eliminatório.
3. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização da prova fora da data, horário e local estabelecidos na
convocação para Prova Prática.
4. A identificação correta do local de aplicação da Prova Prática e o comparecimento no horário determinado serão de inteira
responsabilidade do (a) candidato (a).
5. O (a) candidato (a) após a Prova Prática será considerado APTO ou INAPTO. Será eliminado do Concurso Público o (a)
candidato (a) que não atender aos subitens 11.5 e 11.6 do Edital.
6. O (a) candidato (a) convocado para prestar o Prova Prática que apresentar condição física, psíquica ou orgânica (estados
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, etc.), mesmo que temporária, que impossibilitem a realização da Prova Prática,
na data e horários marcados, ou diminuam ou limitem a capacidade física do (a) candidato (a), não serão levados em
consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado ou adiamento da Prova Prática.
7. Somente será submetido à Prova Prática o (a) candidato (a) que esteve presente no Teste de Aptidão Física, que ocorrerá
conforme publicação do Termo de Convocação para Teste de Aptidão Física.
8. Será eliminado do Concurso Público o (a) candidato (a) que não atender aos subitens 11.9 e 11.10 do Edital.
9. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a Prova Prática e nem realização do mesmo, fora da data, horário
ou local designados para sua realização.
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10. O (a) candidato (a) que deixar de comparecer na data, local e horário estipulado ou não realizar a Prova Prática em sua
totalidade, independente do motivo, será considerado reprovado no Concurso Público.
11. Não será admitido o uso de qualquer substância química capaz de alterar o desenvolvimento natural do (a) candidato (a),
ficando a critério da Comissão Examinadora a escolha aleatória de qualquer concorrente para sujeição a exames laboratoriais.
Será eliminado o (a) candidato (a) que se negar a fornecer o material para exame, bem como aquele cujo resultado for positivo.
12. O (a) candidato (a) que não concluir, com aproveitamento, qualquer um dos testes da Prova Prática estará eliminado, após
recursos interpostos contra esta decisão.
13. A FADECIT e a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata não se responsabilizam por acidentes que porventura ocorram com
o (a) candidato (a) durante a execução da Prova Prática, porém a FADECIT manterá no local uma equipe especializada para
prestação de primeiros socorros, se necessário.
14. Será eliminado da Prova Prática o (a) candidato (a) que:
a) deixar o local durante a realização da Prova Prática sem a devida autorização;
b) incorrer em falta de urbanidade com os organizadores do Concurso Público;
c) usar ou tentar usar de meios fraudulentos, bem como portar material que possa ser utilizado para fraudar a realização do
Prova Prática.
d) deixar de comparecer ou não atender à chamada para execução da Prova Prática;
e) deixar de atender às normas e orientações constantes deste Termo de Convocação ou do Edital ou expedidas pelos
organizadores do concurso.
15. Não será permitido ao (a) candidato (a):
a) depois de iniciado a prova, abandonar o circuito antes da liberação do examinador;
b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.
16. Ficará a cargo do (a) candidato (a) o aquecimento ou preparação inicial para a realização dos testes.
17. O (a) candidato (a) que vier a acidentar-se, sofrer mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos testes da Prova
Prática e não tiver condições de continuar a prova, estará automaticamente reprovado no Concurso Público, não cabendo
nenhum recurso contra esta decisão, porém a FADECIT observará o disposto no subitem 10.24.5 do Edital.
18. O resultado de cada Prova Prática será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do (a) candidato (a) individual,
no término da aplicação dos mesmos.
19. A Comissão Examinadora emitirá o parecer de APTO ou INAPTO.
20. O (a) candidato (a) que não concluir, com aproveitamento, qualquer uma das Provas Práticas estará automaticamente
eliminado deste Concurso Público.

21. Natação em estilo livre
TESTES

MASCULINO
Índice mínimo para aprovação

FEMININO
Índice mínimo para aprovação

Natação em estilo livre
(peito ou crawl)

200 metros em 7 minutos

200 metros em 8 minutos

21.1. Os (as) candidatos (as) serão avaliados quanto às habilidades natatórias e as de desempenho em meio aquático,
nadando em piscina de 25 (vinte e cinco) metros em nado nos estilos peito ou crawl.
21.2. Durante a realização da prova, o candidato será avaliado em relação às características relativas aos movimentos (braço e
perna) e de respiração, se estas são correspondentes ao estilo escolhido pelo candidato.
21.3. Os (as) candidatos (as) podem ser avaliados individualmente, em duplas ou em grupos, conforme disponibilidade do local
de aplicação do teste e do avaliador responsável pela aplicação da prova.
21.4. Recomenda-se ao (a) candidato (a) realizar alongamentos e preparação inicial a seu critério antes da realização da
prova, sem prejudicar o espaço, a equipe executora e os demais candidatos (as) no local.
Execução
21.5. No momento a realização da prova, o candidato irá informar ao aplicador qual estilo dentro dos previstos, irá realizar a
Prova.
21.6. Ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se dentro da piscina, com uma das mãos na borda.
21.7. A prova deverá ser executada com início na parte rasa da piscina.
21.8. O teste será iniciado ao comando do avaliador “Atenção! Vai! Ou Apito!”, momento este em que serão acionados os
cronômetros.
21.9. A cada 25 metros realizado o candidato deverá tocar a borda da piscina para confirmação do trajeto.
21.10. O (a) candidato (a) se assim preferir, poderá mudar o estilo a cada 25 metros completados, após tocar a borda da
piscina.
21.11. A prova será completada quando o (a) candidato (a) percorrer todo o percurso e tocar, com qualquer parte do corpo, a
borda da saída, momento este em que os cronômetros serão travados.
21.12. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) se apoiar em quaisquer das bordas da piscina, ou na raia, durante o percurso;
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b) se apoiar, durante o percurso, no fundo da piscina;
c) receber qualquer ajuda física;
d) utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos próprios para natação;
e) realizar o percurso no todo ou em parte, de forma submersa (mergulhar);
f) não completar o percurso;
g) realizar a prova em estilo diverso do informado ao aplicador;
h) não realizar a prova em um dos estilos previstos no Termo de Convocação.
i) realizar a prova em tempo superior ao previsto no quadro.
j) mudar o estilo durante o percurso;
k) não comparecer ou chegar atrasado para a realização da prova.
21.13. Serão utilizados dois cromômeros para aferição do tempo por candidato, prevalecendo para fins de registro o menor
tempo cronometrado.

22. Mergulho Estático em submersão total / Apneia Estática
TESTES

Índice mínimo para aprovação

Apneia Estática / Mergulho Estático em submersão

40 segundos

22.1. Os (as) candidatos (as) podem ser avaliados individualmente, em duplas ou em grupos, conforme disponibilidade do local
de aplicação do teste e do avaliador responsável pela aplicação da prova.
22.2. A execução será a mesma dos candidatos do sexo feminino e sexo masculino.
22.3. A aplicação do teste será realizada em piscina de 25 metros.
22.4. O (a) candidato (a) deverá segurar na borda da piscina, antes do início do teste e permanecer com as mãos na borda
durante toda a execução do teste.
22.5. Após o sinal “Atenção! Vai! Ou Apito!” o (a) candidato (a) deverá submergir de modo a manter as vias aéreas submersas
até o limite suportável do seu organismo, sendo acionado o cronômetro oficial para contagem do tempo de apneia.
22.6. Quando o candidato emergir, o teste estará encerrado e será mensurado o tempo total da apneia.
22.7. Serão utilizados dois cronômetros, um oficial e um reserva, prevalecendo o tempo do cronômetro oficial.
22.8. O (a) candidato (a) que não submergir após o sinal sonoro será eliminado automaticamente.
22.9. Para a realização da prova os (as) candidatos (as) deverão portar apenas sunga ou maiô, sendo vedado o uso de
máscara de mergulho ou óculos de natação.

23. Apneia Dinâmica (submersão)
TESTES

Índice mínimo para aprovação

Apneia Dinâmica (Submersão)

25 metros (com impulso)

23.1. Os (as) candidatos (as) podem ser avaliados individualmente ou em duplas ou grupos, conforme disponibilidade do local
de aplicação do teste e do avaliador responsável pela aplicação da prova.
23.2. A execução será a mesma dos candidatos do sexo feminino e sexo masculino.
23.3. A aplicação do teste será realizada em piscina de 25 metros.
23.4. Para a prova, os (as) candidatos (as) deverão permanecer na parte rasa da piscina, com uma das mãos tocando a borda
da piscina.
23.5. Após o sinal “Atenção! Vai! Ou Apito!” o (a) candidato (a), deverá submergir na parte rasa da piscina, impulsionar o corpo
com os pés na parede e iniciar o deslocamento até alcançar o limite suportável do seu organismo, fazendo uso apenas dos
membros superiores e inferiores para o seu deslocamento.
23.6. Não será permitido o uso de qualquer equipamento básico de mergulho, para a realização da prova.
23.7. Todo o deslocamento deverá ocorrer com o candidato totalmente submerso.
23.8. Quando o (a) candidato (a) emergir a prova será encerrada, o (a) candidato (a), deverá permanecer no local em que
emergiu, para a contabilização da metragem.
23.9. Para a realização do teste os candidatos deverão portar apenas sunga ou maiô.
23.10. Os (as) candidatos (as) não poderão utilizar óculos de natação para a realização da prova.
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24. Equilíbrio Hidrostático / Flutuação Vertical
TESTES

Índice mínimo para aprovação

Equilíbrio Hidrostático / Flutuação Vertical

5 minutos

24.1. Os (as) candidatos (as) podem ser avaliados individualmente, em duplas ou em grupos, conforme disponibilidade do local
de aplicação do teste e do avaliador responsável pela aplicação da prova.
24.2. A execução será a mesma dos candidatos do sexo feminino e sexo masculino.
24.3. A aplicação do teste será realizada em piscina de 25 metros.
24.4. O (a) candidato (a) deverá flutuar durante o tempo mínimo de 05 (cinco) minutos.
24.5. O (a) candidato (a) deverá manter-se com o tronco na posição vertical, sem deslocamentos laterais, à frente ou para trás.
24.6. O (a) candidato (a) deverá manter-se com a frente voltada para o avaliador, não sendo permitidos giros.
24.7. A cronometragem terá início do sinal “Atenção! Vai! Ou Apito!”, após o (a) candidato (a), estar no interior da piscina e na
posição correta.
24.8. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) se apoiar em quaisquer das bordas da piscina, ou na raia durante a prova;
b) dar ou receber qualquer ajuda física de qualquer natureza;
c) nadar em qualquer estilo;
d) flutuar com o corpo na posição horizontal;
e) uso de equipamentos e/ou acessórios;
f) deitar a cabeça na água com a face voltada para cima ou para baixo (rosto na água).

25. Noções de Primeiros Socorros
TESTES

Índice mínimo para aprovação

Prova Oral

Obter 80% de acerto na prova.

25.1. O (a) candidato (a) será avaliado individualmente pelo avaliador responsável pela aplicação da prova.
25.2. O candidato será avaliado através de prova oral.
25.3. O candidato será avaliado com perguntas que demonstre seus conhecimentos multidisciplinares no sentido de subsidiar
ações preventivas nos agravamentos de acidentes ou de males súbitos. Podemos definir primeiros socorros como sendo os
cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado
físico põe em perigo a sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando
medidas e procedimentos até a chegada de assistência qualificada.

Lagoa da Prata, 04 de abril de 2019.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito do Município de Lagoa da Prata

4

