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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS 

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CIS-URG OESTE  

 
EDITAL N.º  005/2019 - ASSISTÊNCIA 

 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CIS-URG 

OESTE 
 
 

O CIS-URG OESTE e o Instituto FIP, vêm através deste e considerando a retomada do 
Concurso Público nº 005/2019 – ASSISTÊNCIA, o Edital de Abertura nº 005/2019 e posteriores 
retificações, o Edital de Critérios de Avaliação da Prova Prática e Teste de Aptidão Física, apresentar 
especificações do Teste de Aptidão Física. 

 
O Teste de Aptidão Física é composto de 04 (quatro) atividades a serem realizadas pelos 

candidatos, as quais estão previstas no Edital de Critérios da Prova Prática e Teste de Aptidão Física 
disponível no site www.institutofip.com.br, sendo: 

i) FLEXÃO DA BARRA FIXA, quantidades - sexo masculino (04 flexões) e sexo feminino (02 
flexões) 

ii) ABDOMINAL REMADOR, quantidades - sexo masculino (35 repetições) e sexo 
feminino (30 repetições) 

iii) CORRIDA 17MIN10SEG, quantidades - sexo masculino (3.200 metros) e sexo feminino 
(2.800 metros) 

iv) SHUTTLE RUN, quantidades - sexo masculino e sexo feminino (pontuação por 
segundo de 0 a 5 pontos) 

 
Considerando o contido no item 10.4.13, alínea “c” do Edital de Abertura, o candidato 

que não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos no Teste de 
Aptidão Física, será eliminado. 

 
A aplicação do 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento ocorrerá da forma abaixo 

estabelecida. 
 
O candidato deverá realizar 50% (cinquenta por cento) das atividades propostas de ao 

menos 02 (dois) testes estabelecidos. Exemplificando:  
 
SEXO MASCULINO 
 

 BARRA FIXA ABDOMINAL CORRIDA SHUTTLE RUN SITUAÇÃO 

Quantidades 04 flexões 35 repetições 3.200 m De 0 a 5 pontos  

Candidato A 02 10 1.600 m 0 Aprovado 

Candidato B 01 10 1.500 m 0 Reprovado 

 
O Candidato A, foi aprovado tendo em vista que atingiu no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) das atividades em no mínimo 02 (dois) testes, quais sejam: Barra Fixa e Corrida. O Candidato B, 
foi reprovado tendo em vista que não atingiu o mínimo de 50% (cinquenta por cento) das atividades em 
no mínimo de 02 (dois) testes. 

 
A forma de aplicação dos 50% (cinquenta por cento) se dá da mesma forma para as 

candidatas do sexo feminino. 

http://www.institutofip.com.br/
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Para os candidatos do sexo masculino, os 50% (cinquenta por cento) de realização das 
atividades deve seguir a tabela abaixo em ao menos 02 (dois) testes: 

 

 BARRA FIXA ABDOMINAL CORRIDA SHUTTLE RUN 

Quantidade Máxima 04 flexões 35 repetições 3.200 m De 0 a 5 pontos 

Quantidade Aprovação 02 flexões 18 repetições 1.600 m 3 pontos 

 
Para as candidatas do sexo feminino, os 50% (cinquenta por cento) de realização das 

atividades deve seguir a tabela abaixo em ao menos 02 (dois) testes: 
 

 BARRA FIXA ABDOMINAL CORRIDA SHUTTLE RUN 

Quantidade Máxima 02 flexões 30 repetições 2.800 m De 0 a 5 pontos 

Quantidade Aprovação 01 flexão 15 repetições 1.400 m 3 pontos 

 


