
 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por ANDERSON THIAGO DE FARIA E 
NÉLITON MESSIAS MARTINS

Senhor(a) Candidato(a):

 A  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando, 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e 
Cadastro  de  Reserva  da  Prefeitura  Municipal  de  Boa  Esperança,  Edital  nº.  002  de 
24/01/2012, apresenta a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado 
Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente  o mérito  dos  recursos impetrados,  os  candidatos 
pleiteiam a anulação da Segunda Etapa – Teste de Aptidão Física. 

 Diante dos argumentos pontuados pelos candidatos, a Banca Examinadora do 
Teste de Aptidão Física fez as seguintes considerações: O anexo V do citado Edital não 
estabelece que o teste de corrida seria realizado em asfalto ou concreto. Como a maioria 
dos municípios não dispõe de pista de Atletismo, e sim Estádio de Futebol, como é o 
caso do município de Boa Esperança, é procedimento comum que o teste, seja realizado 
neste tipo de espaço, previamente vistoriado, demarcado, salvaguardadas as condições 
necessárias ao desenvolvimento do mesmo quanto a segurança e o isolamento do local 
de provas. Tais condições estavam garantidas no concurso em apreço, no que se refere 
ao teste de aptidão física. A corrida contínua refere-se à realização de teste de corrida de 
2400 metros  sem interrupção, ou seja, o candidato não pode parar (ainda que possa 
andar) motivo pelo qual é desclassificado segundo o item 4.3 do Anexo V do Edital 
“Teste de Corrida Contínua de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros. Os candidatos  
do sexo masculino deverão cumprir o percurso em, no máximo, 12 (doze) minutos e 30  
(trinta) segundos ... Os candidatos não poderão parar, retroceder e/ou abandonar o teste  
e terão direito apenas a 01 (uma) tentativa para cumpri-lo.”

Portanto,  a  continuidade refere-se à necessidade do candidato permanecer  no 
teste sem pausas na execução da corrida, ainda que possibilitasse ao candidato andar, 
pois é pouco provável a execução da prova de corrida de maneira uniforme e constante 
em se tratando de um percurso de 2400 metros, no qual, em virtude de variáveis, tais 



como: condicionamento cardiovascular, temperatura, estado emocional, coordenação e 
ritmo de corrida, dentre outros irá acarretar variações significativas nesse quesito. 

A afirmativa de ser o circuito retangular não confere com a realidade do espaço 
traçado para a realização do teste, uma vez que a demarcação ao redor do campo de 
futebol, local da aplicação do teste, retirou do mesmo as chamadas quinas ou cantos, 
sendo demarcada uma pista elíptica ou oval ao redor do campo, cuja largura perfazia 04 
(quatro) metros. Essa medida é suficiente para permitir ao candidato desenvolver sua 
corrida nos pontos de reta, e nos pontos de curva, eliminando possíveis prejuízos no 
transcurso da corrida. 

A alegação de que  tênis  é  impróprio  para  o  tipo  de piso é  improcedente.  A 
afirmação de impropriedade do tênis em relação ao piso deve ser vista com cautela. A 
escolha de tênis apropriado é atribuição do candidato levando-se em conta as normas do 
edital que zela pela sua segurança. Para tanto, haveria que se considerar por parte do 
mesmo  suas  características  biotipológicas  e  morfológicas,  mediante  apropriada 
avaliação ortopédica. Para além da referência ao piso, tais variáveis, estas sim, poderiam 
interferir no desempenho do candidato por ocasião de um teste de natureza similar ao 
que foi exigido pelo Edital.

Não obstante, o Anexo V do Edital em seu item 2 informa que:  “O candidato 
deverá comparecer no Local de Prova com antecedência mínima de 45 (quarenta e cin-
co) minutos do horário previsto para início da mesma, vestido em trajes apropriados 
(calção de ginástica, camiseta e tênis), ... “, ficando a cargo do candidato a escolha. 
Além disso, o candidato não pode alegar desconhecimento do local da prova, já que foi 
informado, na Convocação para a Segunda Etapa, divulgada no dia 25 de maio de 2012, 
o local, horário etc.

A referência às condições do campo de futebol, apontado como estando cheio de 
buracos, grama alta, não é confirmada pela banca que em vistoria previamente realizada 
considerou o mesmo satisfatório para realização do teste em questão. 

O que efetivamente contribui para o êxito do candidato na prova em destaque é o 
seu condicionamento aeróbio e não a natureza do terreno. Dessa forma os resultados 
passíveis de serem obtidos pelo candidato em qualquer que seja o terreno dependerá da-
quela variável, a qual tem como resultante a preparação física e psicológica que antece-
de a realização do teste de aptidão física.

Sendo assim, pelo indeferimento dos recursos analisados.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise do Recurso interposto por BELINI AUGUSTO MARTINS NETO

Senhor(a) Candidato(a):

 A  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando, 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  apresenta a análise  do recurso interposto por V.  Sª,  contra  o  Resultado 
Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o candidato pleiteia 
a  reavaliação  de sua nota  e  os  critérios  de avaliação  da Segunda Etapa  – Teste  de 
Aptidão Física. 

 Diante dos argumentos pontuados pelos candidatos, a Banca Examinadora do 
Teste de Aptidão Física fez as seguintes considerações: Não houve falta de avaliadores 
no teste de corrida, uma vez que cada avaliador foi incumbido de registrar o número de 
voltas e tempo percorrido dos candidatos agrupados em baterias compostas de quatro 
pessoas. Cada candidato recebia um número de identificação, facilitando o controle e 
organização do grupo (bateria). É perfeitamente viável e apropriado que cada aplicador 
realizasse  o  registro  das  voltas  e  do  tempo  de  quatro  candidatos  por  bateria.  O 
recorrente mencionou o método de aplicação de teste no que diz respeito ao “protocolo 
fitness”. No entanto, não há referências na literatura acadêmica pertinente, capaz de dar 
sustentação ao afirmado pelo candidato.

Não é procedente a alegação de que os demais candidatos eram “soltos” antes do 
término da prova, pois cada avaliador ficava responsável por uma bateria de cada vez.

Quanto ao pedido de reavaliação nos testes de aptidão física realizados, não há o 
que ser feito, uma vez que o resultado expressa o desempenho obtido pelo candidato. As 
disposições editalícias atinentes ao Teste de Aptidão Física são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 5.3.3.1 do Edi-
tal: “Para o Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será considerado o apro-



veitamento do candidato, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo V deste  
Edital. Essa etapa não terá pontuação e avaliará apenas se o candidato está ou não  
preparado fisicamente para o exercício do cargo.”

O item 8 do Anexo V do Edital preceitua: “Será considerado INAPTO o candi-
dato que não conseguir alcançar o índice mínimo e/ou o tempo máximo previstos nos 
critérios estabelecidos, respeitados os números de tentativas permitidas.”

O que irá efetivamente contribuir para o êxito do candidato na prova em desta-
que é o condicionamento aeróbio do candidato e não a natureza do terreno. Dessa forma 
os resultados passíveis de serem obtidos pelo candidato em qualquer que seja o terreno 
dependerá daquela variável, a qual tem como resultante a preparação física e psicológi-
ca que antecede a realização do teste de aptidão física.

 
Sendo assim, pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise do Recurso interposto por BRUNO RICELI DE SOUZA FONSECA

Senhor(a) Candidato(a):

 A  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando, 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  apresenta a análise  do recurso interposto por V.  Sª,  contra  o  Resultado 
Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o candidato solicita 
esclarecimentos quanto aos critérios de avaliação da Segunda Etapa – Teste de Aptidão 
Física. 

Diante dos argumentos pontuados pelos candidatos, A Banca Examinadora do 
Teste de Aptidão Física fez as seguintes considerações: O anexo V do citado Edital não 
estabelece que o teste de corrida de 2400 metros seria realizado em asfalto ou concreto. 
Como a maioria dos municípios não dispõe de pista de Atletismo, e sim de Estádio de 
Futebol, como é o caso do município de Boa Esperança, é procedimento comum que o 
teste,  seja  realizado  neste  tipo  de  espaço,  previamente  vistoriado,  demarcado, 
salvaguardadas  as  condições  necessárias  ao  desenvolvimento  do  mesmo  quanto  à 
segurança e o isolamento do local de provas.  Tais  condições estavam garantidas  no 
concurso em apreço, no que se refere ao teste de aptidão física.

A alegação de tênis impróprio para o tipo de piso é improcedente. A afirmação 
de impropriedade do tênis em relação ao piso deve ser vista com cautela. A escolha de 
tênis apropriado é atribuição do candidato levando-se em conta as normas do edital que 
zela pela sua segurança. Para tanto, haveria que se considerar por parte do mesmo suas 
características biotipológicas e morfológicas, mediante apropriada avaliação ortopédica. 
Para  além  da  referência  ao  piso,  tais  variáveis,  estas  sim,  poderiam  interferir  no 
desempenho do candidato por ocasião de um teste de natureza similar ao que foi exigido 
pelo Edital.



Não obstante, o Anexo V do Edital em seu item 2 informa que:  “O candidato 
deverá comparecer no Local de Prova com antecedência mínima de 45 (quarenta e cin-
co) minutos do horário previsto para início da mesma, vestido em trajes apropriados 
(calção de ginástica, camiseta e tênis), ... “, ficando a cargo do candidato a escolha. 
Além disso, o candidato não pode alegar desconhecimento do local da prova, já que foi 
informado, na Convocação para a Segunda Etapa, divulgada no dia 25 de maio de 2012, 
o local, horário etc.

O recorrente afirma ainda que a avaliadora marcou de forma incorreta o número 
de voltas do mesmo. Cada avaliador foi incumbido de registrar o número de voltas e 
tempo percorrido dos candidatos agrupados em baterias compostas de quatro pessoas. 
Ademais,  os  candidatos  de  sexo  masculino  deveriam  finalizar  o  percurso  de  2400 
metros  no  tempo  máximo  de  12  minutos  e  30  segundos,  em 08 voltas.  Segundo a 
documentação de controle, preenchida pela avaliadora, o recorrente percorreu 07 voltas 
em 13 minutos e 43 segundos. Assim sendo, o candidato extrapolou o tempo máximo 
estabelecido pelo Edital, independente do número de voltas realizadas.
 

As disposições editalícias atinentes ao Teste de Aptidão Física são condições li-
neares que devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8 do 
Anexo V do Edital: “Será considerado INAPTO o candidato que não conseguir alcan-
çar o índice mínimo e/ou o tempo máximo previstos nos critérios estabelecidos, respei-
tados os números de tentativas permitidas.”

O que irá efetivamente contribuir para o êxito do candidato na prova em desta-
que é o condicionamento aeróbio do mesmo e não a natureza do terreno. Dessa forma os 
resultados passíveis de serem obtidos pelo candidato em qualquer que seja o terreno de-
penderá daquela variável, a qual tem como resultante a preparação física e psicológica 
que antecede a realização do teste de aptidão física.

Sendo assim, pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise do Recurso interposto por EDER DE MOURA

Senhor(a) Candidato(a):

 A  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando, 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  apresentar a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o Resultado 
Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o candidato pleiteia 
nova avaliação do teste de corrida relativo à Segunda Etapa – Teste de Aptidão Física. 

Diante dos argumentos pontuados pelos candidatos,  a Banca Examinadora do 
Teste de Aptidão Física fez as seguintes considerações: Houve erro de interpretação por 
parte  do  candidato  quanto  ao  número  de  voltas.  Os  procedimentos  previstos  na 
execução do teste foram observados pela aplicadora, de acordo com o previsto no Edital 
para  o  teste  de  corrida  de  2400  metros.  Segundo  a  documentação  de  controle, 
preenchida pela avaliadora, o candidato fez 7 voltas completas, mais 1/3 (um terço) de 
percurso, em um tempo superior ao limite exigido para o cargo a que estava inscrito no 
concurso.  Após  essa  constatação,  a  avaliadora  informou  ao  candidato  a  sua 
desclassificação e o motivo da mesma. Tal procedimento tinha como objetivo evitar o 
desgaste físico decorrente do esforço desnecessário para aquela situação. 

O recorrente afirma que a avaliadora marcou de forma incorreta o número de 
voltas do mesmo. Cada avaliador foi incumbido de registrar o número de voltas e tempo 
percorrido  dos  candidatos  agrupados  em  baterias  compostas  de  quatro  pessoas. 
Ademais,  os  candidatos  de  sexo  masculino  deveriam  finalizar  o  percurso  de  2400 
metros no tempo máximo de 12 minutos e 30 segundos, em 08 voltas. O recorrente 
percorreu 07 voltas em 12 minutos e 53 segundos. Assim sendo, o candidato extrapolou 
o tempo máximo estabelecido pelo Edital, independente do número de voltas realizadas.



As disposições editalícias atinentes ao Teste de Aptidão Física são condições li-
neares que devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8 do 
Anexo V do Edital: “Será considerado INAPTO o candidato que não conseguir alcan-
çar o índice mínimo e/ou o tempo máximo previstos nos critérios estabelecidos, respei-
tados os números de tentativas permitidas.”

 
Sendo assim, pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por EDILAINE DE PAULA RODRIGUES

Senhor (a) Candidato (a):

 A  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando, 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  apresentar a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o Resultado 
Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando  minuciosamente  o  mérito  do  recurso  impetrado,  a  candidata 
questiona o método de avaliação do teste de corrida relativo à Segunda Etapa – Teste de 
Aptidão Física. 
 Diante dos argumentos pontuados pelos candidatos, a Banca Examinado-
ra do Teste de Aptidão Física fez as seguintes considerações: Contínuo, conforme apon-
ta o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1992), “aquilo que não há interru-
pção, que deve ser realizado de forma seguida, sucessiva, constante”. Nesse sentido, o 
teste de 2400 metros, descrito no item 4.3 do Anexo V do Edital  “Teste de Corrida 
Contínua de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metro ... e os candidatos do sexo feminino  
deverão cumprir o percurso em, no máximo, 14 (quatorze) minutos.  .... Os candidatos 
não poderão parar, retroceder e/ou abandonar o teste e terão direito apenas a 01 (uma)  
tentativa para cumpri-lo.”  estabelece que a corrida deve ser realizada sem interrupção, 
podendo o candidato andar mas não parar, sendo este ato fator de desclassificação. 

Sobre a aplicação do teste em pista de atletismo, o anexo V do citado Edital não 
estabelece que o teste de corrida de 2400 metros seria realizado em asfalto ou concreto. 
Como a maioria dos municípios não dispõe de pista de Atletismo, e sim de um Estádio 
de Futebol, como é o caso do município de Boa Esperança, é procedimento comum que 
o citado teste seja realizado neste tipo de espaço, previamente vistoriado e demarcado, 
salvaguardadas  as  condições  necessárias  ao  desenvolvimento  do  mesmo  quanto  à 
segurança e o isolamento do local de provas.  Tais  condições estavam garantidas  no 
concurso em apreço,  no  que  se  refere  aos  testes  de aptidão  física,  uma  vez  que,  o 
gramado  do  campo,  após  prévia  vistoria,  foi  considerado  satisfatório  não  sendo 



identificados  buracos,  grama  alta  ou  obstáculos  de  outra  natureza,  capazes  de 
inviabilizar a utilização do mesmo para o teste de corrida.

Não obstante, o Anexo V do Edital em seu item 2 informa que:  “O candidato 
deverá comparecer no Local de Prova com antecedência mínima de 45 (quarenta e cin-
co) minutos do horário previsto para início da mesma, vestido em trajes apropriados 
(calção de ginástica, camiseta e tênis), ... “, ficando a cargo do candidato a escolha. 
Além disso, o candidato não pode alegar desconhecimento do local da prova, já que foi 
informado, na Convocação para a Segunda Etapa, divulgada no dia 25 de maio de 2012, 
o local, horário etc.

A demarcação da área de percurso do teste de corrida de 2400 metros feita com 
fita  zebrada  e  cones  não  provocou nenhum dano ao  desempenho  dos  candidatos,  a 
sinalização  era  nítida  e  o  espaço  para  realização  da  corrida  suficiente  para  que  os 
mesmos  pudessem  implementá-la  conforme  as  determinações  previstas  no  edital. 
Estavam  plenamente  garantidos  no  percurso  balizado  a  segurança  e  visibilidade 
necessárias.  Antes  da  realização  do  teste,  todos  os  candidatos  presentes  foram 
informados quanto ao percurso, número de voltas necessárias e tempo necessário ao seu 
cumprimento.  Não  houve  problemas  ou  questionamentos  dos  candidatos  sobre  o 
ambiente  de  teste  durante  a  explanação  feita  pelos  avaliadores,  momentos  antes  da 
aplicação do mesmo. 

Não procede a afirmação de que apenas um avaliador ficou responsável pela 
aplicação  do  teste  de  corrida  de  2400  metros  aos  candidatos.  Cada  avaliador  foi 
incumbido de registrar o número de voltas e tempo percorrido dos candidatos agrupados 
em  baterias  compostas  de  quatro  pessoas.  Cada  candidato  recebia  um  número  de 
identificação, facilitando o controle e organização do grupo (bateria). Nesse sentido, é 
perfeitamente viável e apropriado que cada aplicador realizasse o registro das voltas e 
do tempo de quatro candidatos por bateria. 

A informação quanto ao número de voltas e tempo percorrido pelo candidato 
devidamente reconhecido por numeração afixada no seu peito, ao completar cada volta, 
não gerou confusão.  Pelo contrário,  teve o intuito  de orientá-lo quanto ao espaço e 
tempo percorridos durante o teste, de modo a deixá-lo menos tenso e informado acerca 
do desenvolvimento de sua corrida.

O que irá efetivamente contribuir para o êxito do candidato na prova em desta-
que é o condicionamento aeróbio do mesmo e não a natureza do terreno. Dessa forma os 
resultados passíveis de serem obtidos pelo candidato em qualquer que seja o terreno de-
penderá daquela variável, a qual tem como resultante a preparação física e psicológica 
que antecede a realização do teste de aptidão física.

Sendo assim, pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

Assunto:  Análise  dos  Recursos  interpostos  por  HERLEY  HENRIQUE  COSTA 
DIONÍSIO

Senhor (a) Candidato (a):

 A  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando, 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  apresentar a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o Resultado 
Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando  minuciosamente  o  mérito  do  recurso  impetrado,  o  candidato 
questiona o método de avaliação do teste de corrida relativo à Segunda Etapa – Teste de 
Aptidão Física. 

Diante dos argumentos pontuados pelos candidatos,  a Banca Examinadora do 
Teste de Aptidão Física fez as seguintes considerações: Entende-se por contínuo, con-
forme aponta o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1992), “aquilo que não 
há interrupção, que deve ser realizado de forma seguida, sucessiva, constante”. Nesse 
sentido, o teste de 2400 metros, descrito no item 4.3 do Anexo V do Edital  “Teste de 
Corrida Contínua de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros. Os candidatos do sexo  
masculino deverão cumprir o percurso em, no máximo, 12 (doze) minutos e 30 (trinta)  
segundos.  .... Os candidatos não poderão parar, retroceder e/ou abandonar o teste e terão  
direito apenas a 01 (uma) tentativa para cumpri-lo.”  estabelece que a corrida deve ser 
realizada sem interrupção, podendo o candidato andar mas não parar, sendo este ato fa-
tor de desclassificação. 

Sobre a aplicação do teste em pista de atletismo, entendemos que o anexo V do 
citado Edital não estabelece que o teste de corrida de 2400 metros será realizado em 
asfalto ou concreto. Como a maioria dos municípios não dispõe de pista de Atletismo, e 
sim  de  Estádio  de  Futebol,  como  é  o  caso  do  município  de  Boa  Esperança,  é 
procedimento comum que o citado teste seja realizado neste tipo de espaço, previamente 
vistoriado e demarcado, salvaguardadas as condições necessárias ao desenvolvimento 



do mesmo quanto à segurança e o isolamento do local de provas aos candidatos. Tais 
condições estavam garantidas no concurso em apreço, no que se refere aos testes de 
aptidão física, uma vez que o gramado do campo, após prévia vistoria, foi considerado 
satisfatório não sendo identificados buracos, grama alta ou obstáculos de outra natureza, 
capazes de inviabilizar a utilização do mesmo para o teste de corrida.

A demarcação da área de percurso do teste de corrida de 2400 metros feita com 
fita  zebrada  e  cones  não  provocou nenhum dano ao  desempenho  dos  candidatos,  a 
sinalização  era  nítida  e  o  espaço  para  realização  da  corrida  suficiente  para  que  os 
mesmos pudessem implementá-la conforme as determinações previstas na execução do 
mesmo pelo edital. Estavam plenamente garantidos no percurso balizado a segurança e 
visibilidade  necessárias.  Antes  da realização  do teste,  todos  os  candidatos  presentes 
foram informados quanto ao percurso, número de voltas necessárias e tempo necessário 
ao seu cumprimento. Não houve problemas ou questionamentos dos candidatos sobre o 
ambiente  de  teste  durante  a  explanação  feita  pelos  avaliadores  momentos  antes  da 
aplicação do mesmo. 

As disposições editalícias atinentes ao Teste de Aptidão Física são condições li-
neares que devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8 do 
Anexo V do Edital: “Será considerado INAPTO o candidato que não conseguir alcan-
çar o índice mínimo e/ou o tempo máximo previstos nos critérios estabelecidos, respei-
tados os números de tentativas permitidas.”

O que irá efetivamente contribuir para o êxito do candidato na prova em desta-
que é o condicionamento aeróbio do mesmo e não a natureza do terreno. Dessa forma os 
resultados passíveis de serem obtidos pelo candidato em qualquer que seja o terreno de-
penderá daquela variável, a qual tem como resultante a preparação física e psicológica 
que antecede a realização do teste de aptidão física.

 
Sendo assim, pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por REGINA CÉLIA JUSTINO CLETO

Senhor (a) Candidato (a):

 A  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando, 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, Organizadora pelo Concurso Público para Provimento de Cargos e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  apresentar a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o Resultado 
Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando  minuciosamente  o  mérito  do  recurso  impetrado,  a  candidata 
questiona o método de avaliação do teste de corrida relativo à Segunda Etapa – Teste de 
Aptidão Física. 

Diante dos argumentos pontuados pelos candidatos,  a Banca Examinadora do 
Teste de Aptidão Física fez as seguintes considerações: Sobre a aplicação do teste em 
pista de atletismo, o anexo V do citado Edital não estabelece que o teste de corrida de 
2400 metros seria realizado em asfalto ou concreto. Como a maioria dos municípios não 
dispõe de pista de Atletismo, e sim de Estádio de Futebol, como é o caso do município 
de  Boa  Esperança,  é  procedimento  comum que  o  citado  teste,  seja  realizado  neste 
espaço, previamente vistoriado e demarcado, salvaguardadas as condições necessárias 
ao desenvolvimento do mesmo quanto à segurança e o isolamento do local de provas 
aos candidatos. Tais condições estavam garantidas no concurso em apreço, no que se 
refere  aos  testes  de aptidão  física,  uma vez que,  o gramado do campo,  após  prévia 
vistoria,  foi  considerado satisfatório  não sendo identificados  buracos,  grama alta  ou 
obstáculos de outra natureza, capazes de inviabilizar a utilização do mesmo para o teste 
de corrida.

A demarcação da área de percurso do teste de corrida de 2400 metros feita com 
fita  zebrada  e  cones  não  provocou nenhum dano ao  desempenho  dos  candidatos,  a 
sinalização  era  nítida  e  o  espaço  para  realização  da  corrida  suficiente  para  que  os 
mesmos pudessem implementá-la conforme as determinações previstas na execução do 
mesmo pelo edital. Estavam plenamente garantidos no percurso balizado a segurança e 



visibilidade  necessárias.  Antes  da realização  do teste,  todos  os  candidatos  presentes 
foram informados quanto ao percurso, número de voltas necessárias e tempo necessário 
ao seu cumprimento. Não houve problemas ou questionamentos dos candidatos sobre o 
ambiente  de  teste  durante  a  explanação  feita  pelos  avaliadores  momentos  antes  da 
aplicação do mesmo. 

Segundo a documentação de controle, preenchida pela avaliadora, a recorrente 
percorreu 05 voltas em 14 minutos e 30 segundos. Assim sendo, a candidata extrapolou 
o tempo máximo estabelecido no Edital, independente do número de voltas realizadas, 
uma vez que o item 4.3 do Anexo V do Edital preconiza: “Teste de Corrida Contínua 
de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros. ... e os candidatos do sexo feminino deverão 
cumprir  o  percurso em,  no máximo,  14 (quatorze)  minutos.   .... Os candidatos  não 
poderão  parar,  retroceder  e/ou  abandonar  o  teste  e  terão  direito  apenas  a  01  (uma)  
tentativa para cumpri-lo.”

As disposições editalícias atinentes ao Teste de Aptidão Física são condições li-
neares que devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme prevê o item 8 do 
Anexo V do Edital: “Será considerado INAPTO o candidato que não conseguir alcan-
çar o índice mínimo e/ou o tempo máximo previstos nos critérios estabelecidos, respei-
tados os números de tentativas permitidas.”

O que irá efetivamente contribuir para o êxito do candidato na prova em desta-
que é o condicionamento aeróbio do mesmo e não a natureza do terreno. Dessa forma os 
resultados passíveis de serem obtidos pelo candidato em qualquer que seja o terreno de-
penderá daquela variável, a qual tem como resultante a preparação física e psicológica 
que antecede a realização do teste de aptidão física.

 
Sendo assim, pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por REGINALDO DE OLIVEIRA

Senhor (a) Candidato (a):

 A  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando, 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  apresentar a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o Resultado 
Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando  minuciosamente  o  mérito  do  recurso  impetrado,  o  candidato 
questiona o método de avaliação do teste de corrida relativo à Segunda Etapa – Teste de 
Aptidão Física. 

Diante dos argumentos pontuados pelos candidatos, a Banca Examinadora do 
Teste de Aptidão Física fez as seguintes considerações: O anexo V do citado Edital não 
estabelece que o teste de corrida de 2400 metros será realizado em asfalto ou concreto. 
Como a maioria dos municípios não dispõe de pista de Atletismo, e sim de Estádio de 
Futebol, como é o caso do município de Boa Esperança, é procedimento comum que o 
citado teste, seja realizado neste tipo de espaço, previamente vistoriado e demarcado, 
salvaguardadas  as  condições  necessárias  ao  desenvolvimento  do  mesmo  quanto  à 
segurança e o isolamento do local de provas aos candidatos. Tais condições estavam 
garantidas no concurso em apreço, no que se refere aos testes de aptidão física.

As disposições editalícias atinentes ao Teste de Aptidão Física são condições li-
neares que devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8 do 
Anexo V do Edital: “Será considerado INAPTO o candidato que não conseguir alcan-
çar o índice mínimo e/ou o tempo máximo previstos nos critérios estabelecidos, respei-
tados os números de tentativas permitidas.” 

Ainda sobre as disposições do Edital, o teste de corrida de 2400 metros, descrito 
no item 4.3 do Anexo V preconiza:  “Teste de Corrida Contínua de 2.400 (dois mil e  
quatrocentos) metros. Os candidatos do sexo masculino deverão cumprir o percurso 



em, no máximo, 12 (doze) minutos e 30 (trinta) segundos  .... Os candidatos não poderão  
parar, retroceder e/ou abandonar o teste e terão direito apenas a 01 (uma) tentativa para  
cumpri-lo.”

O que irá efetivamente contribuir para o êxito do candidato na prova em desta-
que é o condicionamento aeróbio do mesmo e não a natureza do terreno. Dessa forma os 
resultados passíveis de serem obtidos pelo candidato em qualquer que seja o terreno de-
penderá daquela variável, a qual tem como resultante a preparação física e psicológica 
que antecede a realização do teste de aptidão física.

Sendo assim, pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 


