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GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE APUCARANA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 004/2022 
EDITAL Nº. 048/2022 – RETIFICAÇÃO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA FÍSICA 

 
 

Dispõe sobre a retificação do exame de 
suficiência física, junto ao Concurso 
Público aberto pelo Edital nº 004/2022. 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO, nomeada pelo Decreto nº 311/2022, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 
 

1. Retificação do Exame de Suficiência Física: 
 
Onde-se lê: 

a. Isometria na barra fixa (feminino): 
Objetivo: Medir a força muscular de membros superiores. 

b.1) Procedimento: A posição inicial do exercício consiste na pegada na barra na posição 
pronação, braços flexionados, queixo em ângulo reto com o pescoço acima da parte superior 
da barra. A marcação do tempo se dará com o acionamento do cronômetro no momento em 
que o queixo da avaliada estiver acima do nível da barra, concomitante com os pés 
suspensos, sendo considerado o tempo, enquanto a candidata permanecer desta forma. 
Quando a candidata abaixar o queixo do nível superior da barra ou utilizar-se de qualquer 
apoio, o cronômetro será travado e o tempo anotado. 

• Não é permitido apoiar o queixo sobre a barra. 
• A avaliada para tomar a posição inicial do exercício poderá sair do solo ou utilizar-se 
de apoio para tal. 
• Não é permitido à candidata utilizar-se de luvas, pó de magnésio, ou produto 
similar, exclusivamente para melhorar a aderência das mãos à barra fixa. 
• Número de tentativas: 01 (uma). 
• Tempo de execução: conforme tabela. 
 

Leia -se: 
a. Isometria na barra fixa (feminino): 

Objetivo: Medir a força muscular de membros superiores. 
b.1) Procedimento: A posição inicial do exercício consiste na pegada na barra na posição 
LIVRE (pronação ou supinação), braços flexionados, queixo em ângulo reto com o pescoço 
acima da parte superior da barra. A marcação do tempo se dará com o acionamento do 
cronômetro no momento em que o queixo da avaliada estiver acima do nível da barra, 
concomitante com os pés suspensos, sendo considerado o tempo, enquanto a candidata 
permanecer desta forma. Quando a candidata abaixar o queixo do nível superior da barra ou 
utilizar-se de qualquer apoio, o cronômetro será travado e o tempo anotado. 

• Não é permitido apoiar o queixo sobre a barra. 
• A avaliada para tomar a posição inicial do exercício poderá sair do solo ou utilizar-se 
de apoio para tal. 
• Não é permitido à candidata utilizar-se de luvas, pó de magnésio, ou produto 
similar, exclusivamente para melhorar a aderência das mãos à barra fixa. 
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• Número de tentativas: 01 (uma).
• Tempo de execução: conforme tabela.

2. Retifica-se a convocação para o cargo da guarda municipal feminino, conforme
Anexo I do presente edital, devido a exclusão do candidato do gênero masculino da
convocação feminina para o exame de suficiência física, conforme segue:

Inscrição Candidato Cargo 

3. Não houve alteração na convocação para o cargo de guarda municipal masculino.

Apucarana, 18 de julho de 2022. 

82802557 Gilberto Marcelino Ferreira GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª 
CLASSE (FEMININO) 


