
DMAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OURO FINO-MG  
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
 

RETIFICAÇÃO 01/2019 
 
O Diretor do DMAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Ouro Fino-MG , no uso de suas 
atribuições legais, retifica o Edital 001/2019, referente ao Concurso Público de Provas para provimento de vagas 
do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue: 
 
I – FICA ALTERADO o item 9.1. conforme abaixo:  
9.1.: O Concurso Público constará de Prova Objetiva de Múltipla Escolha, Prova Prática e Teste de Aptidão 
Física, conforme discriminação abaixo: 
 
II – FICA INCLUÍDO o item 9.1.3. e seus subitens, conforme abaixo:  
9.1.3. Teste de Aptidão Física: para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Encanador, 
Operador de ETA, Leiturista / Vistoriador, Operador de Retroescavadeiras e Máquinas Pesadas, Pedreiro 
e Servente de Pedreiro, de caráter eliminatório, objetivando apenas declarar aptidão ou inaptidão do candidato 
para o exercício do cargo, sendo que o candidato considerado inapto será eliminado do Concurso Público 
independentemente do resultado da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.1.3.1. A convocação para o Teste de Aptidão Física será feita por ordem de classificação e de acordo com a 

necessidade do DMAAE de Ouro Fino. 
9.1.3.2. Serão convocados somente os candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.1.3.3. A data, local e horário de realização do Teste de Aptidão Física serão dados a conhecer mediante Edital 

de Convocação dos candidatos, publicado no site www.ourofino.mg.gov.br   e no Diário Eletrônico da 
AMM. 

9.1.3.4. O Teste de Aptidão Física terá como objetivo avaliar a capacidade do candidato para suportar física e 
organicamente as exigências das atribuições do cargo, e será realizado por uma equipe coordenada 
por profissionais da área de Educação Física e acompanhado pela Comissão do Concurso Público. 

9.1.3.5. O Teste de Aptidão Física consistirá de duas etapas; sendo a primeira de apresentação de documento 
de identidade e atestado médico conforme item 9.1.3.8. e a segunda a efetiva realização dos testes de 
esforço físico conforme item 9.1.3.14. 

9.1.3.6. O candidato que deixar de apresentar documento de identidade ou o atestado médico, ou que 
apresentar atestado médico que não conste, expressamente, que o candidato está apto a realizar o 
Teste de Aptidão Física e/ou realizar exercícios físicos, será impedido de realizar os testes, sendo 
consequentemente eliminado do Concurso Público. 

9.1.3.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para o Teste de Aptidão Física com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos. 

9.1.3.8. O candidato deverá apresentar-se para o Teste de Aptidão Física munido de: 
a) documento único de identidade original de valor legal, que contenha, no mínimo, fotografia, assinatura e 

filiação; 
b) atestado médico, comprovando estar apto para ser submetido ao Teste de Aptidão Física 

(conforme modelo no Anexo VIII). O Atestado Médico deverá estar em papel timbrado e com 
carimbo em que constem o nome e o CRM do médico, expedido em data, no máximo retroativa a 
20 (vinte) dias da realização do Teste de Aptidão Física. 

 
9.1.3.9. Em razão de condições climáticas, a critério do DMAAE, o Teste de Aptidão Física poderá ser 

remarcardo ou interrompido, acarretando aos candidatos que ainda não realizaram o teste, o adiamento 
para nova data. 

9.1.3.10. O candidato deve apresentar-se com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja, basicamente 
calção e camiseta ou agasalho e calçando tênis. 

9.1.3.11. Quaisquer casos de alterações orgânicas permanentes ou temporárias, tais como estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, ou outros que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes 
ou diminuam sua capacidade física e/ou orgânica não serão aceitos para fins de tratamento 
diferenciado por parte da banca examinadora. 

9.1.3.12. O aquecimento e preparação para a prova são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo 
interferir no andamento da aplicação e avaliação do Teste de Aptidão Física. 

9.1.3.13. A contagem oficial de tempo e do número de repetições dos candidatos em cada teste será realizada 
exclusivamente pela banca examinadora. 



9.1.3.14. Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que alcançar o índice mínimo, 
estipulado em cada teste, conforme descrito no quadro abaixo: 

AVALIAÇÃO FÍSICA  
 

Quesito Avaliado 
 

Teste 
Índice Mínimo Tempo 

Máximo 
Número 

máximo de 
tentativas Masculino Feminino 

Resistência 
Cardiorrespiratória 

Teste de Corrida de 12 
minutos 

1600 metros 1200 metros 12 minutos 1 

Resistência de braços e 
cintura escapular 

Teste de flexão de 
braços no Solo 

12 repetições 08 repetições 1 minuto 2 

Resistência de músculos 
abdominais e flexores do 
quadril 

Teste de flexão 
abdominal 

12 repetições 08 
repetições 

1 minuto 2 

 
9.1.3.15. A quantidade de esforço fixada foi devidamente dimensionada de forma a contemplar a distinção de gênero dos 

candidatos. 
9.1.3.16. O candidato que não alcançar a marca mínima em qualquer um dos testes não poderá prosseguir na realização 

do seguinte, sendo considerado INAPTO no Teste de Aptidão Física e, consequentemente, eliminado do 
Concurso Público. 

9.1.3.17. O DMAAE de Ouro Fino não se responsabiliza por acidentes que possam ocorrer com o candidato, durante a 
execução do Teste de Aptidão Física. 

9.1.3.18. O Teste de Aptidão Física será de responsabilidade do DMAAE de Ouro Fino. 
 
 
II – FICA INCLUÍDO o ANEXO VIII – MODELO DO ATESTADO MÉDICO, conforme abaixo:  

 
Atesto que o Sr.(a) ......................................................................... portador da Carteira de Identidade nº .............................., 

sexo ................................., no momento do presente exame médico, encontra-se em perfeitas condições de sanidade física 

e mental, para realizar o Teste de Aptidão Física, constante do Edital 001/2019 do DMAAE - Departamento Autônomo de 

Água e Esgoto de Ouro Fino-MG para o cargo de ..................................................................................................., que 

compreende os seguintes testes: resistência cardiorrespiratória, resistência de braços e cintura escapular, resistência de 

músculos abdominais e flexores do quadril. 

 
..................................................................., .............. de .................................. de 2020.  
cidade 
 
 
 
Assinatura e Carimbo do Médico________________ 
 
CRM __________________ 
 
 
 
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 
Ouro Fino, 30 de janeiro de 2020 
 

 
BRUNO ZUCARELI 

DIRETOR DO DMAAE 


