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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 

AUXILIAR DE CONTROLE DE VETORES E RISCOS AMBIENTAIS EM SAÚDE 
        

        A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Comissão instituída pela Portaria nº 4.986/19, torna 

público a convocação dos candidatos habilitados nas provas objetivas para realizarem a prova de aptidão 

física. A prova será realizada no dia 12 de dezembro de 2021 nas dependências da Faculdade do Clube 

Náutico Mogiano. 

         Nos termos do Capítulo X. Da Prova de Aptidão Física: 

1. A convocação para a realização da prova de aptidão física para o cargo de Auxiliar de Controle de 
Vetores e Riscos Ambientais em Saúde será publicada oportunamente na imprensa oficial e divulgada, 
como subsídio, no site da Fundação VUNESP, devendo o candidato observar, total e atentamente, os 
dispostos nos itens 4. a 13. e seus subitens, deste Capítulo, sendo de responsabilidade do candidato 
o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

2. As provas acontecerão em data, horário/turma, sala e/ou local a serem estabelecidos, devendo os 
candidatos habilitados na prova objetiva, acompanharem as convocações por meio da imprensa e dos 
sites www.vunesp.com.br e www.pmmc.com.br. 

3. Serão convocados para realizar a prova de aptidão física os melhores classificados, desde que atinjam 
a nota mínima estabelecida na prova objetiva, mais os empatados na última classificação, conforme 
adiante: 

 

Cargo 
Lista Geral mais os empatados na 

última classificação 
Lista Especial 

Auxiliar de Controle de Vetores e 
Riscos Ambientais em Saúde 

38 2 

 
4. Para a realização das provas de aptidão física para o cargo de Auxiliar de Controle de Vetores e Riscos 

Ambientais em Saúde, o candidato deverá comparecer trajado e calçado adequadamente para a 
realização das práticas do exercício do cargo a que se inscreveu e portando documento de 
identificação, conforme o item 3.1. letra “b” do Capítulo VII deste Edital. 

4.1. O candidato que não apresentar um dos documentos elencados no item 3.1. letra “b” do Capítulo 
VII deste Edital, ou que não estiver trajado de maneira compatível para realizar as atividades 
físicas, não poderá realizar esta prova, sendo considerado eliminado deste Concurso Público. 

4.2. O candidato deverá comparecer com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do 
horário previsto, não sendo admitidos retardatários após o fechamento dos portões, sob pretexto 
algum e não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato. 

5. Entregar atestado médico específico e original, proveniente de órgão de saúde ou de clínica 
de saúde ou de médico, emitido em período não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data 
da aplicação desta prova, no qual deverá constar, expressamente, que o candidato está apto 
para realizar a prova de aptidão física para o cargo de Auxiliar de Controle de Vetores e Riscos 
Ambientais em Saúde, 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 (vide modelo no Anexo III). 

5.1. 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 
ao candidato para realizar a prova de aptidão física. 

5.2. Na hipótese da não entrega do atestado médico ou da entrega de atestado em discordância com 
o previsto deste Edital, o candidato não poderá participar da prova de aptidão física, sendo 
eliminado do Concurso. 

6. Assinar o termo de responsabilidade declarando-se responsável pela sua plena capacidade física 

para a participação na prova. 

6.1. O termo de responsabilidade assinado não isenta o candidato da entrega do atestado médico. 

http://www.vunesp.com.br/
http://www.pmmc.com.br/
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7. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova de aptidão física sem autorização expressa do 
responsável pela aplicação. 

8. A prova de aptidão física avaliará o candidato individualmente, no que diz respeito a sua condição física 
para a execução das atribuições do cargo. 

9. Para a realização da prova de aptidão física, o candidato deverá apresentar-se com trajes e calçados 
apropriados, ou seja, basicamente calção ou shorts ou bermuda ou agasalho e camiseta, meias e 
calçando algum tipo de tênis. Recomenda-se ao candidato que faça sua refeição, no mínimo, com 2 
(duas) horas de antecedência e 2 (duas) horas depois da realização dos testes. 

10.O aquecimento e a preparação para a prova de aptidão física são de responsabilidade do próprio 
candidato, não podendo interferir no andamento do Concurso. 

11.Todos os testes serão realizados em um único dia. Se por razões decorrentes das condições climáticas 
a comissão técnica determinar que não haja condições adequadas para a realização dos testes, de 
todos ou de alguns deles, a aplicação será adiada para uma nova data, sendo que esta será divulgada, 
oportunamente, na imprensa oficial e estarão disponibilizadas também nos sites www.vunesp.com.br 
e www.pmmc.com.br, devendo o candidato realizar todos os testes, desde o início, desprezando-se os 
resultados até então obtidos, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

12.Na aplicação da prova de aptidão física, não haverá repetição da execução dos exercícios, exceto nos 
casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não 
provocados pelo candidato e que tenham prejudicado o seu desempenho. 

12.1. Quaisquer anormalidades observadas com os candidatos durante a aplicação da prova de 
aptidão física serão registradas pela Comissão Técnica; 

12.2. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos 
testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 

 13. A prova de aptidão física será aplicada na seguinte conformidade: 
13.1. Subida e descida de escada - O candidato deverá subir e descer 5 degraus de uma escada 

tantas vezes quanto possível, durante 1 minuto. 
Mínimo Habilitatório: 
Homens - até 39 anos: 6 repetições / 40 anos ou mais: 5 repetições 
Mulheres - até 39 anos: 5 repetições / 40 anos ou mais: 4 repetições; 

13.2. Resistência Abdominal – o candidato coloca-se em decúbito dorsal (de costas voltadas para o 
chão), com o corpo inteiramente estendido, bem como os braços, no prolongamento do corpo, 
acima da cabeça, tocando o solo com as mãos. Através de contração da musculatura 
abdominal, sem qualquer outro auxílio, o candidato adotará a posição sentado, flexionando 
simultaneamente os joelhos. É requisito para a execução correta do movimento que os braços 
sejam levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos 
ultrapasse a linha dos joelhos durante a flexão. Em seguida, o candidato retorna à posição 
inicial até que toque o solo com as mãos, completando um movimento, quando então poderá 
dar início à execução de novo movimento. O teste é iniciado com as palavras “Atenção... Já!” 
e terminado com a palavra “Pare!”. O número de movimentos executados corretamente em 60 
(sessenta) segundos será o resultado obtido. O cronômetro deverá ser acionado ao ser 
pronunciada a palavra “Já” e travado na pronúncia de “Pare!”. É permitido o repouso entre os 
movimentos, sem interrupção da cronometragem do tempo previsto.  
Mínimo Habilitatório:  
Homens - até 39 anos: 18 repetições / 40 anos ou mais: 16 repetições  
Mulheres - até 39 anos: 16 repetições / 40 anos ou mais: 14 repetições;  

13.3. Corrida de 1.200 metros - O candidato deverá percorrer um trajeto predeterminado de 1.200 
metros em pista e será computado o tempo levado para completar o percurso.  
Mínimo Habilitatório: 
Homens - até 39 anos: 9 minutos / 40 anos ou mais: 10 minutos; 
Mulheres - até 39 anos: 10 minutos / 40 anos ou mais: 11 minutos. 

 

Mogi das Cruzes, 22 de novembro de 2021. 

 
André Luiz Paiva 

Presidente da Comissão 

http://www.vunesp.com.br/
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Data: 12 de dezembro de 2021 

Local: Faculdade do Clube Náutico Mogiano 

Endereço: Rua Cabo Diogo Oliver, 758, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes/SP 

 

nome inscrição horário 

ALEX JOSE TERRA ANDRADE 7780753-7 9 horas 

ALINE CRISTINA FARIAS DOS SANTOS 7815570-3 11 horas 

ANA MARIA CAROLINA TOME 7884317-0 11 horas 

ANANDA FORCA 7778502-9 11 horas 

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 7859838-9 9 horas 

ANSELMO ROBERTO DOS SANTOS 7906919-3 9 horas 

BRUNO LOPES 7781437-1 9 horas 

CARLOS AUGUSTO DA SILVA 7919102-9 9 horas 

CELIO APARECIDO BOLANHO 7836078-1 9 horas 

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 7875110-1 9 horas 

DANIEL PINTO SOUZA 7868076-0 9 horas 

DORIS FERNANDES FUKUDA 7837086-8 11 horas 

DOUGLAS ALVES RODRIGUES 7791817-7 9 horas 

EDGAR ALEIXO DE OLIVEIRA 7866033-5 9 horas 

ERICK BAPTISTA EBERHARDT JUNIOR 7899204-4 9 horas 

FABIO MANOEL VILA NOVA 7786462-0 9 horas 

FELIPY WILLIAM FERREIRA 7780580-1 9 horas 

FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DE SOUSA 7905533-8 9 horas 

GIOVANNI OLIVO SIQUEIRA 7917969-0 9 horas 

HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS 7838788-4 9 horas 

IVONE SCHABERLE GOVEIA 7856704-1 11 horas 

JACINTO NICOLAU MARIA JUNIOR 7905299-1 9 horas 

JOSENAIDE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA 7848588-6 11 horas 

JULIA AVILA DE SOUZA 7837997-0 11 horas 

KAREN MAYUMI HIRAYAMA 7912402-0 11 horas 

KLEBER ALVES DE OLIVEIRA 7920011-7 9 horas 

LARICE FERNANDA DE SIQUEIRA 7910977-2 11 horas 

LIGIA DO PRADO DAIBS 7876082-8 11 horas 

LUCELLI LIMA DE OLIVEIRA 7875330-9 11 horas 

LUIZ RODRIGO LIMA 7883472-4 9 horas 

MARCO ANTONIO DA SILVA ADAO 7922372-9 9 horas 

MARCO ANTONIO PEREIRA TAKEITI 7880195-8 9 horas 

MARCOS ARIGONI CORDOVILA 7795865-9 9 horas 

MARCOS DA SILVA CORDEIRO 7820626-0 9 horas 

MARCOS RIBEIRO DA COSTA GASPAR 7814040-4 9 horas 

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA BENTO 7807195-0 9 horas 

NATALIA KAORI HONDA 7782668-0 11 horas 

PRISCILA CANDIDO DA ROCHA 7833322-9 11 horas 
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nome inscrição horário 

RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA SIQUEIRA 7872655-7 9 horas 

RAFAEL MELO DE OLIVEIRA 7898671-0 9 horas 

RAI NOGUEIRA DE LIRA 7924470-0 9 horas 

ROGER OLIVEIRA PAIVA FERREIRA 7809641-3 9 horas 

SILVANA CORDEIRO DE PAULA OLIVEIRA 7862723-0 11 horas 

 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 

 
  
 


