Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência de Gestão de Pessoas

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 003/2018.
Considerando que as atribuições do cargo de Agente Penitenciário previstas na Lei Complementar nº
675/2016, que obrigam o candidato ter aptidão física e considerando a recomendação do Ministério
Público no Inquérito Civil Público nº 06.2018.00001828-2.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA comunica a retificação do Edital
do Processo Seletivo Simplificado Edital 003/2018:

1. A reabertura das inscrições do dia 09 de abril até às 17 horas do dia 23 de abril de 2018.

2. Os candidatos que já efetuaram a Inscrição Definitiva anteriormente terão suas inscrições
mantidas e poderão juntar novos documentos na presente inscrição de acordo com os itens do
Edital, mediante a entrega de nova Ficha de Inscrição comprovando efetivação da inscrição
pela rede mundial de computadores (inscrição prévia), conforme item 3.2.1, declarando a
aceitação das regras deste edital e assinando no espaço indicado;

3. O item 2.4.1 passa a ter a seguinte redação:
2.4.1. Os quantitativos totais de vagas por Unidade Lotacional e por cargo estão descritos na
tabela abaixo:
Agente Penitenciário
Feminino
12
12
70
02
03
10

Unidade
Colônia Agrícola Penal de Palhoça
Penitenciária de Florianópolis
Presídio Feminino de Chapecó
Complexo Penitenciário de Chapecó
Unidades Prisionais de Blumenau
Presídio Regional de Joinville

Agente Penitenciário
Masculino
42
16
12
11
-

4. Inclusão do item 2.4.1.1:
2.4.1.1. Ficam reservadas 15 vagas oferecidas ao cargo de Agente Penitenciário para os
candidatos com deficiência, da seguinte forma:

Unidade

Colônia Agrícola Penal de
Palhoça
Penitenciária de

Agente Penitenciário
Feminino
Livre
Reservada(*)
Concorrência

Agente Penitenciário
Masculino
Livre
Reservada(*)
Concorrência

01

11

03

39

01

11

-

-
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Florianópolis
Presídio Feminino de
Chapecó
Complexo Penitenciário de
Chapecó
Unidades Prisionais de
Blumenau
Presídio Regional de
Joinville

04

66

01

15

01

01

01

11

01

02

01

10

01

09

-

-

(*) Reservadas para candidatos com deficiência

5. A Inclusão dos seguintes itens:
2.5. DAS VAGAS RESERVADAS
2.5.1. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias
descritas na Lei Estadual nº 17.292/2017, Decreto Estadual nº 2.874/2009 e na Súmula nº 377
do STJ.
2.5.2. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá indicar na primeira etapa da
inscrição (pré-inscrição), determinada no item 3.2.1 deste edital, que é portador de deficiência
de acordo com o item 2.5.1.
2.5.3. O candidato deverá entregar laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID
e Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, bem como a
provável causa da deficiência e a caracterização das anomalias impeditivas ao exercício
regular do cargo.
2.5.3.1. O laudo médico indicado no item anterior deverá ser entregue juntamente com os
documentos listados no item 3.4, nos endereços e horários indicados no item 3.3.1.1 deste
Edital, no período de 09 de abril à 23 de abril de 2018.
2.5.4. O candidato cuja deficiência atestada não se enquadrar nas categorias descritas no
presente edital ou que deixar de entregar, no prazo e locais determinados a documentação
exigida, terá indeferido o requerimento de enquadramento, passando a ter sua inscrição e
classificação para as vagas de livre concorrência.
2.5.5. Quando convocado o candidato inscrito para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência, deverá comparecer a local, data e horário para avaliação a ser realizada por equipe
Multiprofissional que verificará a compatibilidade entre as atribuições dos cargos e se o
candidato apresenta as exigências como pessoa com deficiência para cumprimento da lei.
2.5.6. Não havendo candidatos habilitados para as vagas destinadas às pessoas com
deficiência, as vagas remanescentes serão ocupadas pelo demais candidatos habilitados,
observada a ordem de classificação.
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2.5.7. Não será admitido recurso relativo à condição de deficiente de candidato que deixar de
requerer o enquadramento para as vagas reservadas no prazo fixado por este Termo de
Retificação.
2.5.8. O candidato com deficiência participará deste Processo Seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos em todas as etapas do Processo Seletivo.

6. A exclusão do item 3.3.3 do Edital 003/2018.

7. A alteração nos itens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 e inclusão do item 4.1.5, conforme segue abaixo:
4.1.2. Etapa Teste de Avaliação Física (Eliminatória);
4.1.3. Etapa Investigação Social (Eliminatória);
4.1.4. Etapa Exame Toxicológico (Eliminatória);
4.1.5. Etapa Curso de Formação (Eliminatória).

8. A exclusão dos itens 6.5 e 6.5.1 e a retificação da redação do item 6.4 para:
6.4. O resultado preliminar será publicado a partir do dia 11 de maio de 2018.

9. A inclusão dos seguintes itens:
7A. ETAPA TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA – TAF (ELIMINATÓRIO) –
SOMENTE PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO
7A.1. O Teste de Avaliação Física será aplicado somente para o cargo de Agente
Penitenciário, de caráter eliminatório, que visa avaliar se o candidato tem condições para
suportar o exercício permanente das atividades inerentes ao referido cargo.
7A.2. O Teste de Avaliação Física é obrigatório e será realizado pela Academia de Justiça e
Cidadania da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania.
7A.3. O teste de Avaliação Física consistirá na realização de exercícios físicos, indicando
como resultado se o candidato se encontra apto ou inapto para exercer o cargo de Agente
Penitenciário.
7A.4. Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos classificados na Etapa
de Exame Curricular, em ordem decrescente da pontuação obtida, classificados até o
quantitativo estabelecido no quadro por Unidade Lotacional e por sexo do candidato, se
houver:
UNIDADE
LOTACIONAL

QUANTITATIVO POR SEXO
AGENTE PENITENCIÁRIO
AGENTE PENITENCIÁRIO
MASCULINO
FEMININO
Até a Classificação:
Até a classificação
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Reservada
(*)

Livre
Concorrência

Reservada
(*)

Livre
Concorrência

14º

176º

5º

50º

-

-

5º

50º

5º

68º

18º

297º

5º

50º

5º

5º

5º

45º

5º

9º

-

-

5º

41º

Colônia Agrícola
Penal de
Palhoça
Penitenciária de
Florianópolis
Presídio
Feminino de
Chapecó
Complexo
Penitenciário de
Chapecó
Unidades
Prisionais de
Blumenau
Presídio
Regional de
Joinville

(*) Reservadas para candidatos com deficiência

7A.5. A convocação dos candidatos para o Teste de Avaliação Física será feita por meio de
publicação no site www.sjc.sc.gov.br, no link específico do presente Processo Seletivo em
até 10 dias ininterruptos após a publicação do Resultado Definitivo do Exame
Curricular;
7A.6. No ato de Convocação será informado a data, o local e os horários para a realização do
Teste de Avaliação Física.
7A.7. Os candidatos do cargo de Agente Penitenciário que não forem convocados para o Teste
de Avaliação Física serão considerados desclassificados no Processo Seletivo.
7A.8. O candidato que não cumprir o ato convocatório para o Teste de Avaliação Física será
automaticamente eliminado do presente processo seletivo.
7A.9. Para a realização do Teste de Avaliação Física, o candidato deverá entregar o laudo
médico original e facilmente legível, expedido em data máxima retroativa a 30 (trinta) dias
da data da realização, constando o nome, assinatura e registro do CRM do médico que o
emitiu e atestando que o candidato está Apto a participar do Teste de Aptidão Física.
7A.10. Durante o Teste de Avaliação Física, o candidato fica condicionado ao Regimento
Interno da ACADEJUC, no que couber;
7A.11. Não serão admitidos no local do teste os candidatos que:
7A.11.1. Não tenham sido classificados no presente processo seletivo simplificado;
7A.11.2. Chegarem com atraso;
7A.11.3. Não apresentarem o laudo médico de acordo com as especificações do Edital;
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7A.11.4. A entrada de acompanhantes no teste.
7A.12. Recomenda-se que o candidato, para realização dos exercícios, tenha feito sua última
refeição com uma antecedência mínima de 2 (duas) horas.
7A.13. São de responsabilidade do candidato o preparo físico e aquecimento para a realização
dos testes, bem como utilizar traje e calçados adequados.
7A.14. Na aplicação do Teste de Avaliação Física serão gravadas imagens de todos os
exercícios aplicados.
7A.15. As imagens gravadas destinam-se a apuração de eventuais dúvidas na avaliação dos
candidatos e não serão disponibilizadas a terceiros por qualquer meio ou mídia.
7A.16. Os exercícios não executados corretamente no julgamento do avaliador, não serão
computados.
7A.17. Não haverá adiamento ou remarcação do Teste de Avaliação Física, em razão de lesão,
dores musculares, cólicas e ou quaisquer outras alterações psicológicas ou fisiológicas do
candidato.
7A.18. Academia de Justiça e Cidadania poderá, a qualquer tempo, adiar ou cancelar o Teste
de Avaliação Física ou durante sua execução, caso as condições climáticas se mostrem
desfavoráveis ou sobrevenham outras causas de força maior. Na hipótese de adiamento ou
cancelamento durante a execução das avaliações, somente serão autorizados a refazê-la
posteriormente (parcial ou totalmente) os candidatos que estavam presentes, regularmente
identificados pela Academia de Justiça e Cidadania e que não a tenham concluído parcial ou
totalmente até a hora da interrupção.
7A.19. Salvo nos casos de adiamento ou cancelamento por motivos climáticos ou de força
maior, não haverá em hipótese alguma segunda chamada para o Teste de Avaliação Física,
nem realização do teste fora dos horários e locais marcados para todos os candidatos.
7A.20. Em face aos resultados obtidos o candidato será julgado APTO ou NÃO APTO.
7A.21. Será julgado APTO no Teste de Avaliação Física unicamente o candidato que lograr
completar de acordo com os índices definidos todos os exercícios do teste, conforme o item 9
e seus subitens deste Edital.
7A.22. Os candidatos julgados NÃO APTOS serão eliminados do presente Processo Seletivo.
7A.22.1. O candidato que não for apto em um dos exercícios, não poderá participar dos
demais exercícios.
7A.23. O resultado oficial do Teste de Avaliação Física será divulgado no site
www.sjc.sc.gov.br, no link específico do Processo Seletivo, em até dois dias úteis após o
último dia de realização do mesmo.
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7A.24. Sendo considerado NÃO APTO no Teste de Avaliação Física (TAF), terá o prazo de
02 (dois) dias úteis a contar da publicação oficial no site www.sjc.sc.gov.br, no link
específico do Processo Seletivo para apresentação de recurso administrativo, endereçado a
ACADEJUC, que deverá ser protocolado no Protocolo Geral da Sede da Secretaria de Estado
da Justiça e Cidadania, situado na Rua Fulvio Aducci, nº 1214, Sala 06, Bairro Estreito,
Florianópolis/SC.
7A.25. O requerente será convocado via e-mail cadastrado no formulário de inscrição em até
cinco dias úteis, a contar do recebimento do devido recurso, pela Comissão do Processo
Seletivo para retirada do resultado do recurso emitido pela Academia de Justiça e Cidadania.
7A.26. O candidato considerado como NÃO APTO no Teste de Avaliação Física, após
apresentação de recurso e sendo mantido o parecer, será excluído do Processo Seletivo.
7B. DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS EXERCÍCIOS
7B.1. O Teste de Avaliação Física constará da aplicação dos seguintes exercícios:
7B.1.1. Flexão na Barra Fixa (Masculino) / Sustentação na Barra Fixa (Feminino);
7B.1.2. Impulsão Horizontal (Masculino/Feminino);
7B.1.3. Flexão Abdominal em 1 Minuto (Masculino/Feminino);
7B.1.4. Corrida em 12 Minutos (Masculino/Feminino);
7B.2. Os exercícios poderão ser aplicados em qualquer ordem sequencial.
7B.3. DA FLEXÃO NA BARRA FIXA (MASCULINO) / SUSTENTAÇÃO NA BARRA
FIXA (FEMININO):
7B.3.1. CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO:
7B.3.1.1. A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em:
I – Posição Inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. Ao comando
de "em posição", o candidato empunhará a barra com pegada livre (pronação ou supinação),
mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas
estendidas e pés sem contato com o solo e com as barras de sustentação laterais, podendo
receber ajuda para atingir esta posição;
II - Execução: Ao comando de "iniciar", o candidato flexionara simultaneamente os cotovelos
até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. Em seguida, voltara à posição inicial
pela extensão completa dos braços (cotovelos) e com o corpo na posição vertical.
7B.3.1.2. A contagem das execuções corretas será da seguinte forma:
I – O movimento só será considerado completo após a total extensão dos braços (cotovelos);
II – A não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será considerada
um movimento incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato;
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III – Não será computada a primeira tração, caso o candidato a realize com o aproveitamento
do impulso feito durante o salto para a empunhadura de tomada à barra.
7B.3.1.3. Fica vedado ao candidato quando do teste de FLEXÃO em BARRA FIXA:
I - Tocar com o(s) pé(s) no solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das
execuções, sendo que para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será
permitido, neste caso, a flexão dos joelhos;
II - Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
III - Apoiar o queixo na barra;
IV - Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;
V - Soltar uma das mãos da barra durante a realização do exercício;
VI - Após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de
completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos.
VII - Utilizar as pernas na lateral da barra para manter o corpo estático.
7B.3.1.4. O avaliador irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o
exercício não atender ao previsto, o avaliador repetirá o numero do último realizado de
maneira correta.
7B.3.1.5. A contagem que será considerada oficial será somente a realizada pelo avaliador.
7B.3.1.5.1. Nesse exercício serão admitidas duas tentativas.
7B.3.1.6. O número de repetições será conforme tabela abaixo:
TESTE

DESEMPENHO MÍNIMO

Flexão em Barra Fixa

03 (três)

7B.3.2. CANDIDATAS DO SEXO FEMININO:
7B.3.2.1. A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em:
I – Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, a frente do examinador, pisando sobre
um ponto de apoio (banco/escada/cadeira). Ao comando de "em posição", a candidata
empunhará a barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços
completamente flexionados, o queixo acima da parte superior da barra com o corpo na posição
vertical, pernas estendidas e pés em contato com o ponto de apoio.
II – Execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo,
alinhado com a barra horizontal, porém sem apoiar o queixo sobre a mesma. A partir dessa
posição o avaliador do teste com o auxilio de um cronômetro, inicia imediatamente a
cronometragem do tempo (estático) de permanência da candidata na posição.
7B.3.2.2. A contagem do tempo será da seguinte forma:
I - A largura da pegada das mãos na barra deve ser aproximadamente a dos ombros;
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II - O auxiliar de banca informará a candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido;
III - Quando o exercício não atender ao previsto, o avaliador travará de imediato o seu
cronometro e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo
realizado.
7B.3.2.3. A contagem que será considerada oficial será somente a realizada pelo avaliador.
7B.3.2.4. A candidata deve permanecer na posição até a ordem do avaliador para poder descer,
que é dada quando expirar o tempo do desempenho mínimo.
7B.3.2.5. Fica vedado à candidata quando do teste de SUSTENTAÇÃO EM BARRA FIXA:
I - Tocar com o(s) pé(s) no solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início do
teste, sendo que para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido,
neste caso, a flexão dos joelhos;
II - Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
III - Apoiar o queixo na barra;
IV - Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;
V - Soltar uma das mãos da barra durante a realização do exercício;
VI - Ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, antes do
término do tempo mínimo.
VII - Utilizar as pernas na lateral da barra para manter o corpo estático.
7B.3.2.6. Nesse exercício serão admitidas duas tentativas.
7B.3.2.7. Tempo mínimo será conforme a tabela abaixo:
TESTE

TEMPO MÍNIMO

Sustentação em Barra Fixa

10 (dez) segundos

7B.4. IMPULSÃO HORIZONTAL
7B.4.1. Metodologias de preparação e execução do exercício para ambos os sexos:
I – Posição Inicial: Ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá posicionar-se atrás
da linha de medição inicial (2 cm de largura – fazendo parte do valor medido), em pé, parado,
com os pés paralelos entre si e atrás da linha de medição inicial marcada no solo, sem tocá-la;
II – Execução: Ao comando “iniciar”, o (a) candidato (a) saltará à frente com movimento
simultâneo dos pés devendo ultrapassar, com os dois pés, a segunda linha de medição marcada
no solo e paralela à linha inicial (quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá
ser à frente da segunda linha de medição marcada no solo).
7B.4.2. Não será permitido aos candidatos quando da realização do teste de impulsão:
I - Utilizar qualquer tipo de ajuda física;
II - Utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão;
III - Perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão;
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IV – Tocar com o (s) pé(s) a linha de medição inicial ou final (salto “queimado”);
V - Projetar o corpo à frente com consequente rolamento.
7B.4.3. Distância mínima para execução do exercício, conforme tabela abaixo:
TESTE

DISTÂNCIA MÍNIMA

Impulsão Horizontal (masculino)

1metro e 70centímetros

Impulsão Horizontal (feminino)

1metro e 30 centímetros

7B.4.4. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho
mínimo na primeira ou “queimar” o salto, no caso, tocar no momento do salto na linha de
medição inicial ou tocar na segunda linha de medição ao completar o salto.
7B.4.5. O salto realizado em quaisquer das condições proibidas será contado como tentativa,
sendo que 02 (dois) saltos realizados nestas condições implicarão na eliminação do candidato.
7B.4.6. Será considerado (a) não apto (a) o (a) candidato (a) que não obtiver o desempenho
mínimo exigido na tabela acima.
7B.5. FLEXÃO ABDOMINAL EM 1 MINUTO (MASCULINO/FEMININO)
7B.5.1. A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício para os candidatos
dos sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em:
I – Posição inicial: ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá deitar de costas no
solo, na posição completamente horizontal de todo o corpo, com as costas e a cabeça em
contato pleno com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e
dorso das mãos tocando o solo;
II – Execução: Ao comando “iniciar”, após o silvo de apito, o (a) candidato (a) começará a
primeira fase do movimento, realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos devem ser
flexionados, a planta dos pés devem tocar totalmente o solo, o quadril deve ser flexionado
(posição sentado) e os cotovelos devem alcançar ou ultrapassar a linha dos joelhos pelo lado
de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deve voltar à posição inicial
realizando o movimento inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno a
posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução. Após o silvo do apito e iniciado o
movimento avaliador acionará o cronômetro para cronometragem do tempo máximo de 01
(um) minuto.
7B.5.2. A contagem das execuções corretas levará em consideração o seguinte:
I - O teste terá a duração de 01 (um) minuto e será iniciado e terminado com o silvo de apito;
II - Cada execução começa e termina sempre na posição inicial;
III - na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o
solo, o tronco deve ser flexionado e os cotovelos alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado
de fora;
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IV - Ao final de cada repetição, o dorso das mãos e os calcanhares, com os joelhos
completamente estendidos devem encostar ao solo;
V- Somente será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e
terminando sempre na posição inicial;
7B.5.3. O avaliador irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o
exercício não atender ao previsto neste Edital, o avaliador repetirá o número do último
realizado de maneira correta.
7B.5.4. Se, ao soar o apito de término do teste, o (a) candidato (a) estiver em meio à execução,
essa repetição não será computada.
7B.5.5. A contagem considerada oficial será somente a realizada pelo avaliador.
7B.5.6. Será proibido aos candidatos quando da realização do TESTE DE FLEXÃO
ABDOMINAL EM 1 MINUTO:
I - Utilizar qualquer tipo de ajuda física;
II - Utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio;
III - Não alcançar ou ultrapassar os cotovelos com a linha dos joelhos pelo lado de fora do
corpo;
IV - Não tocar os pés no solo ao flexionar os joelhos;
V - Não encostar o dorso das mãos ao solo ao voltar à posição inicial;
VI - Não estender completamente os joelhos ao voltar à posição inicial;
Será aceita apenas 01 (uma) tentativa.
7B.5.7. O número mínimo de repetições está descrito na tabela abaixo (DESEMPENHO
MÍNIMO NO EXERCÍCIO):
TESTE
Flexão Abdominal em 01 minuto
(masculino)
Flexão Abdominal em 01 minuto
(feminino)

NÚMERO MÍNIMO DE
REPETIÇÕES
30 (trinta)

20 (vinte)

7B.5.8. Será considerado (a) inapto (a) o candidato (a) que não obtiver o desempenho mínimo
exigido na tabela acima.
7B.5.9. Nesse exercício será aceito apenas 01 (uma) tentativa.
7B.6. CORRIDA EM 12 MINUTOS (MASCULINO/FEMININO)
7B.6.1. A metodologia para a preparação e execução do exercício do teste de corrida de doze
minutos consistirá em:
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I – Posição inicial: ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá posicionar-se atrás da
linha de medição inicial, em pé e sem tocar a linha;
II – Execução: Ao comando “iniciar”, após o silvo de apito, o (a) candidato (a) deverá atingir a
distância mínima exigida podendo se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou caminhando,
podendo, inclusive, parar e depois prosseguir. Após o silvo do apito o avaliador acionará o
cronômetro para cronometragem do tempo máximo de 12 (doze) minutos.
7B.6.2. Sempre que o candidato passar pela linha de medição inicial (volta completa/distância
percorrida) o avaliador informará ao candidato em voz alta o tempo de execução do teste e a
volta (distância) que o candidato completou.
7B.6.3. Será proibido o (a) candidato (a) quando da realização do TESTE DE CORRIDA DE
DOZE MINUTOS para os CANDIDATOS MASCULINOS E FEMININOS:
I - Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na
mão, etc.);
II - Utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio;
III - Depois de iniciado o teste, abandonar a pista antes da liberação do avaliador;
IV - Se deslocar, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, depois de findos
os 12 (doze) minutos, sem a respectiva liberação do avaliador;
7B.6.4. Nesse exercício será aceito apenas 01 (uma) tentativa.
7B.6.5. A distância mínima será conforme tabela abaixo (DESEMPENHO MÍNIMO TESTE):
DESEMPENHO MÍNIMO
TESTE

Corrida de 12
minutos

CANDIDATOS DO SEXO

CANDIDATAS DO SEXO

MASCULINO

FEMININO

2.000 metros

1.800 metros

7B.6.6. Será considerado (a) inapto (a) o candidato (a) que não obtiver o desempenho mínimo
exigido na tabela.
7B.6.7. Ao sinal de término da prova, o candidato deverá interromper a trajetória da corrida,
evitando ultrapassar a linha de chegada ou abandonar a pista e aguardar sua liberação por parte
do examinador.

10. A Alteração da redação dos itens 8.2 e 8.3 para:
8.2. Somente serão convocados os candidatos do cargo de Agente Penitenciário que obtiveram
o Resultado “Apto” no Teste de Avaliação Física, dentro do número de vagas do presente
Edital, por ordem de classificação.
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8.3. Os candidatos que não foram convocados, conforme item 8.2, passam a integrar o
cadastro de reserva, caso ocorra vacância da vaga ou surgimento de novas vagas, dentro da
vigência do presente certame.
11. A alteração da informação: onde se lê “8.4.1”, passa a ser lido “8.4”;

Florianópolis, 06 de abril de 2018.

LEANDRO ANTÔNIO SOARES LIMA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
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