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E R R A T A 
 

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, 
comunica a quem possa interessar, a alteração no anexo VI do Edital do Processo 
Seletivo Público nº 03/2010. 
 
 
Item I 
 
Fica alterado o anexo VI do Edital, conforme abaixo: 
 

ANEXO VI 

PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 

 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  
  
1. Bateria de Testes – valor: 10 pontos 
O objetivo é identificar se o candidato tem condições mínimas de realizar as funções 
exigidas pelo emprego público/ função. A bateria de testes consiste na realização de 
atividades que reproduzem o cotidiano dos profissionais, envolvendo: 

 
1.1. Teste abdominal – valor 5 (cinco) pontos: 
O teste abdominal compreende a realização do movimento de flexão de coluna até 
45 graus com os membros superiores cruzados sobre o tronco superior, joelhos 
fletidos a 90 graus e pés fixos no chão, sendo completado pelo retorno até a 
superfície. 
Para os candidatos do sexo masculino serão exigidas 12 (doze) repetições e para 
as candidatas do sexo feminino serão exigidas 8 (oito) repetições. 
O tempo máximo para execução das repetições exigidas será de 90 segundos. 
 
1.2. Teste de Estabilidade – valor 5 (cinco) pontos: 
O teste parte da posição de quatro apoios com os joelhos e braços esticados 
apoiados na superfície. Será solicitado que o (a) candidato (a) mantenha as 
pernas apoiadas e estique um braço, mantendo esticado por 8 (oito) segundos e 
retornando em seguida. Após 20 (vinte) segundos, será solicitado que se estique o 
outro membro superior e o mantenha esticado também por 8 (oito) segundos. 
Novamente após 20 (vinte) segundos, será solicitado pelo examinador que o (a) 
candidato (a) estenda um membro inferior e sustente por 8 (oito) segundos. Após 
20 (vinte) segundos, será solicitado que se estique o outro membro inferior e o 
mantenha esticado também por 8 (oito) segundos. 
O último teste envolverá a extensão conjunta do membro inferior direito e do 
membro superior esquerdo, mantendo a posição por 5 (cinco) segundos. Após 20 
(vinte) segundos, será solicitado que o candidato (a) faça o mesmo teste com os 



membros contralaterais (extensão do membro superior direito associado à 
extensão do membro inferior esquerdo). 
O teste será considerado completo quando vencidas todas as etapas 
supracitadas. 

 
 
2. Resistência aeróbica – valor: 25 pontos (máximo) 
 A corrida dá uma estimativa aproximada do condicionamento físico do candidato. O 
objetivo é medir se o candidato possui, no momento do Processo Seletivo Público, uma 
capacidade de resistência aeróbica mínima para o desempenho do emprego público / 
função. Esta classificação se relaciona ao nível de não sedentarismo   e ao tipo de função 
exercida no cotidiano do trabalho. No teste, o candidato deverá percorrer a distância 
mínima de 1200 metros, no tempo de 12 minutos, seguindo pontuação somatória à 
bateria de testes. 

Pontuação (realização do percurso em 12 minutos): 
Acima de 1800 metros: 25 pontos 
1600 a 1799 metros: 20 pontos 
1400 a 1599 metros: 15 pontos 
1200 a 1399 metros: 10 pontos 
Menos que 1199 metros: INAPTO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
  
1. Resistência aeróbica – valor: 35 pontos (máximo) 
 A corrida dá uma estimativa aproximada do condicionamento físico do candidato. O 
objetivo é medir se o candidato possui, no momento do Processo Seletivo Público, uma 
capacidade de resistência aeróbica mínima para o desempenho do emprego 
público/função. Esta classificação se relaciona ao nível de não sedentarismo   e ao tipo de 
função exercida no cotidiano do trabalho. No teste, o candidato deverá percorrer a 
distância de 1200 metros, no tempo de 12 minutos. 

Pontuação (realização do percurso em 12 minutos): 
Acima de 1800 metros: 35 pontos 
1600 a 1799 metros: 25 pontos 
1400 a 1599 metros: 20 pontos 
1200 a 1399 metros: 15 pontos 
Menos que 1199 metros: INAPTO 

 
 

Contagem, 22 de setembro de 2010 
 

 
 
 

EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

Secretário Municipal de Saúde 
 


