
PREFEITURA DE SÃO MATEUS/ES - ADMINISTRAÇÃO 

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 

Cargo: M04 - Guarda Municipal Comunitário                                                                                                                                                                                                                       

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

8336695 ALEXANDRE CADORINI                                                                                                           Conforme comprova a filmagem no Teste de Flexão de braço com o apoio 
de frente ao solo, o candidato na primeira e segunda tentativa executou 
várias flexões incorretas, faltando força para concluir o teste. O candidato 
apresentou flexão do quadril durante a execução do movimento, e 
interrompeu a execução do teste. Somente é contabilizado o exercício 
realizado de forma correta. O candidato não realizou o número de 
repetições exigido pelo edital, portanto considerado inapto no Teste de 
Apoio de frente ao solo.  
Após o teste a coordenação constatou o equivoco na informação aos 
candidatos quanto o numero de voltas e metragem percorrida pelos 
mesmos. E ao analisar o vídeo do candidato no Teste de corrida,o mesmo 
continua inapto no teste de Corrida, pois  correu aproximadamente 380 
metros. 
No teste de corrida o candidato não realizou no tempo e na distância 
exigida, de acordo com o ANEXO VI do edital Teste de Corrida: 2000 
metros em 12 minutos, faltando aproximadamente 1620 metros para 
concluir o teste, portanto considerado inapto. Será eliminado do concurso 
do Concurso Público o candidato que não executar os exercícios na forma 
e quantidade dispostos no Edital. 

INDEFERIDO 

 

8438510 BRANDO MAGNO BRAGA DE 
SOUZA                                                                                                                        

Conforme comprova a filmagem o candidato na primeira e segunda 
tentativa executou várias flexões incorretas, apresentando flexão do quadril 
durante a execução do movimento, e não conseguiu flexionar 
simultaneamente os braços até que as pontas dos cotovelos atingissem ou 
ultrapassassem o plano das costas. Somente é contabilizado o exercício 
realizado de forma correta. O candidato não realizou o número de 
repetições exigido pelo edital, portanto considerado inapto no Teste de 
Apoio de frente ao solo. 

INDEFERIDO 

 

8422966 ELIZABETE SIQUEIRA                   Conforme comprova a filmagem a candidata na primeira e segunda 
tentativa executou várias flexões incorretas, apresentando flexão do quadril 
na posição inicial e durante a execução do movimento, e não conseguiu 
flexionar simultaneamente os braços até que as pontas dos cotovelos 
atingissem ou ultrapassassem o plano das costas. A candidata tocou com 
outras partes do corpo sem que tenha sido as mãos, os pés e os joelhos no 
solo durante a execução do teste. Somente é contabilizado o exercício 
realizado de forma correta. O candidato não realizou o número de 
repetições exigido pelo edital, portanto considerado inapto no Teste de 
Apoio de frente ao solo. 

INDEFERIDO 

7905106 FRANKLIN PEREIRA MARTINS                                                                                                     Conforme comprova a filmagem o candidato na primeira tentativa 
interrompeu a execução antes do termino, encerrando a contagem dos 
exercícios. Na segunda tentativa o candidato fez as execuções  de forma 
correta de acordo com o edital, realizando o mínimo de repetições exigidas, 
portanto sendo  considerado apto no Teste de Apoio de frente ao solo. 

DEFERIDO 

8384118 LUCIANO DOS SANTOS MINELI                                                                                                    Conforme comprova a filmagem o candidato não realizou o teste da corrida 
no tempo e na distância exigida, de acordo com o ANEXO VI do edital 
Teste de Corrida: 2000 metros em 12 minutos, faltando aproximadamente 
70 metros para concluir o teste, portanto considerado inapto. Será 
eliminado do concurso do Concurso Público o candidato que não executar 
os exercícios na forma e quantidade dispostos no Edital. 
Após o teste a coordenação constatou o equivoco na informação aos 
candidatos quanto o numero de voltas e metragem percorrida pelos 
mesmos. E ao analisar o vídeo do candidato no Teste de corrida,o mesmo 
continua inapto no teste de Corrida, pois  correu aproximadamente 1930 
metros. 

INDEFERIDO 



8433887 VINICIUS DO NASCIMENTO 
LENZI                                                                                                                        

Conforme comprova a filmagem o candidato na primeira tentativa fez as 
execuções de forma correta de acordo com o edital, realizando o mínimo 
de repetições exigidas, portanto sendo  considerado apto no Teste de 
Apoio de frente ao solo. 

DEFERIDO 

 

 


