ESTADO DE SANTA CATARINA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA

EDITAL DE CONCURSO NO 001/2009

PROVA PRÁTICA DE almoxarife
A Prova Prática para o cargo de Almoxarife se constituirá de duas etapas:
1ª - avaliação do conhecimento profissional;
2ª - avaliação física.
1ª ETAPA - AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL
 ATIVIDADES
Esta etapa será composta por simulação de atividades que envolvam os seguintes assuntos:
a) receber, conferir, organizar, armazenar e transportar/distribuir materiais;
b) controlar e providenciar reposição de materiais;
c) atualizar relatórios de controle de estoque ;
d) realizar contatos telefônico e pessoal com clientes e fornecedores.

Obs.: As atividades serão acompanhadas por dois fiscais e um supervisor técnico da área.

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O Candidato deverá demonstrar durante a execução das atividades:
•
•
•
•

conhecimento prático e destreza na execução das atividades;
habilidade no desenvolvimento das atividades comuns à função;
agilidade na execução das atividades;
raciocínio lógico e de percepção.

 PONTUAÇÃO
A pontuação terá escala de 0 (zero) a 5,0 (cinco), admitindo-se notas inteiras ou fracionadas, de
acordo com os parâmetros relacionados no quadro abaixo:
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ITEM

DESCRIÇÃO

PONTOS

•
•

Receber, conferir, organizar, armazenar e transportar/distribuir
materiais;
Controlar e providenciar reposição de materiais;
Atualizar relatórios de controle de estoque.

2,5

•

Realizar contatos telefônico e pessoal com clientes e fornecedores.

2,5

•

01

02

TOTAL DE PONTOS

5,0

 CLASSIFICAÇÃO
O candidato deverá alcançar nota mínima de 3,0 (três) pontos para classificar-se.
A classificação será em ordem decrescente de pontuação.

2ª ETAPA - AVALIAÇAO FÍSICA
 ATIVIDADES
Esta etapa será composta pelas seguintes atividades: dinamometria dorsal; sentar e alcançar.
Obs.: As atividades serão aplicadas por uma banca examinadora presidida por um profissional devidamente
registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF), sendo Bacharel em Educação Física e
Esporte.

A. DINAMOMETRIA DORSAL (Tração Lombar)
O dinamômetro mede a força muscular lombar e a capacidade estática de oposição do tronco.
Utiliza-se o dinamômetro lombar, que é constituído por um mostrador e um sistema de molas fixo em
uma base.
Posição inicial: o avaliado deve ficar com os pés na plataforma
segurar a haste com as mãos, as pernas devem estar estendidas
(totalmente) e com a coluna fletida, como mostra a figura.
Da execução: no momento em que o avaliador liberar a execução o
avaliado deverá estender a coluna com o objetivo de deixar o mais
reta quando possível. Será realizado duas tentativas e contabilizado o
melhor resultado.
Das Penalidades: não será aceito qualquer movimento (incluindo o de pernas) que não o indicado
acima, bem como elevar a plataforma, para obter vantagem.
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Da Classificação: para ser classificado o candidato deverá conseguir no mínimo:
a. 30 Quilogramas de força - sexo masculino;
b. 12,5 Quilogramas de força - sexo feminino.
A Classificação será condicionada a quantidade de peso tracionada.
B. SENTAR E ALCANÇAR (Banco de Wells)
O teste de sentar e alcançar serve para medir a
flexibilidade do quadril, dorso e músculos posteriores dos
membros inferiores, é utilizado o Banco de Wells para tal
procedimento.
Posição inicial: o avaliado deve sentar-se centralmente, em
relação ao banco, com as pernas unidas. Encostar toda a
planta dos pés junto ao banco. Manter os joelhos em
extensão (sem bloquear a articulação).
Da execução: no momento em que o avaliador liberar a execução o avaliado deverá fletir o tronco,
deslizando lentamente os braços para à frente, mantendo as mãos paralelas ou uma sobre a outra. As
mãos deverão deslizar sobre a zona central do banco. O avaliado deve manter a posição de flexão do
tronco momentaneamente (cerca de 2 segundos). Será realizado duas tentativas e contabilizado o
melhor resultado.
Das Penalidades: não será aceito qualquer movimento que não o indicado acima.
Da Classificação: para ser classificado o candidato deverá conseguir no mínimo:
a) 20 centímetros de flexibilidade - sexo masculino;
b) 27 centímetros de flexibilidade - sexo feminino.
A Classificação será condicionada a quantidade de centímetros alcançados.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O Candidato deverá demonstrar durante a execução das atividades:
•
•

força;
flexibilidade.
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 PONTUAÇÃO
A pontuação terá escala de 0 (zero) a 5,0 (cinco), admitindo-se notas inteiras ou fracionadas, de
acordo com os seguintes parâmetros:
ITEM

DESCRIÇÃO

01

•

02

• Sentar e alcançar

Dinamometria dorsal

TOTAL DE PONTOS

PONTOS
2,5
2,5
5,0

 CLASSIFICAÇÃO
O candidato deverá alcançar nota mínima de 3,0 (três) pontos para classificar-se.
A classificação será em ordem decrescente de pontuação.
 OBSERVAÇÕES:
a) Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (estados menstruais, indisposições, cãibras,
contusões, ou qualquer outra queixa de estado físico ou emocional do candidato, etc.), bem como
qualquer outra condição que impossibilite o candidato de submeter-se aos testes ou diminua sua
capacidade física e/ou orgânica, não serão levados em consideração e, portanto, nenhum
tratamento diferenciado ou realização posterior da prova de esforço físico, será concedido por
parte da organização.
b) Os trajes e calçados para a realização dos testes físicos serão de livre escolha do candidato e
deverão ser adequados para a realização dos testes físicos. A realização de qualquer exercício
preparatório para os testes será de responsabilidade do candidato. Os imprevistos ocorridos
durante os testes físicos serão decididos pelo presidente da banca examinadora.
c) O local de realização dos testes será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da equipe
coordenadora e realizadora dos testes. Acompanhantes e visitantes poderão permanecer somente
nas áreas designadas pela comissão do Concurso Público. No dia do teste será realizada uma (01)
demonstração no início da Prova, pela equipe examinadora com a finalidade de dirimir qualquer
dúvida quanto a perfeita execução do teste. Não serão realizadas outras demonstrações além da
prevista no Edital.
d) O candidato deverá apresentar atestado médico (documento original), que comprove sua saúde
para a realização de exercícios físicos para a data da Prova Prática, o documento deverá estar
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carimbado, constar o nome do Médico (por extenso), a sua assinatura e o número do seu registro
no Conselho Regional de Medicina.
e) O candidato que deixar de apresentar o atestado médico de acordo com o previsto acima, no
momento de sua identificação, será impedido de realizar esta etapa, sendo desclassificado da
Prova Prática, submetendo-se apenas ao resultado da classificação obtida na Prova Escrita
Objetiva.
f) O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início da
prova. Não sendo aceito entrega de atestado médico em outro momento.
g) O atestado deverá conter as mesmas informações apresentadas na figura 1 (abaixo).
Figura 1

ATESTADO MÉDICO
Atesto, que
o Sr(a) _________________________, documento de identidade nº
____________ e CPF _______________, encontra-se em pleno gozo de sua saúde física e
mental, capacitando-se desta forma a submeter-se à PROVA PRÁTICA que inclui testes para
avaliação da aptidão física, a ser realizada no(s) dia(s) ____/___/___
e ____/____/____,
exigidos e discriminados no Edital do Concurso Público Nº 001/2009 da Administração Municipal
de Garopaba – SC.

____________________, ______ de________________ de _________ .

Nome do Médico:

CRM do Médico:

Assinatura do Médico:

Carimbo
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 CLASSIFICAÇÃO GERAL
A nota para classificação geral do candidato na Prova Prática se constituirá do somatório das
notas obtidas nas duas etapas (Conhecimento Profissional e Avaliação Física), e será relacionada em
ordem decrescente de pontuação (de 0 a 10,0 pontos).
O candidato deverá alcançar a nota mínima de 6,0 (seis) pontos no total para classificar-se.

Obs.: O dia, horário e local das provas serão publicados até o dia 04 de novembro de 2009 no
site da FAEPESUL (www.faepesul.org.br/concursopmg) e no mural do Posto de Atendimento.

