GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
EDITAL Nº 09 - SOLDADO PMCE, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS/CE, por intermédio da Academia Estadual de
Segurança Pública do Ceará – AESP/CE e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará SEPLAG/CE, no uso de suas atribuições, torna pública a Retificação do Edital de convocação para realização
do Teste de Aptidão Física.
1. No subitem 1.1 fica incluído o local de realização do teste:
1.1 O Teste de Aptidão Física será realizado na Universidade de Fortaleza – UNIFOR – localizada no
endereço: AVENIDA WASHINGTON SOARES, 1321 – EDSON QUEIROS – FORTALEZA- CE.
2. Ficam incluídos os subitens 3.14 e 3.15 com a seguinte redação:
3.14 O ingresso do candidato no local de realização das provas será condicionado à utilização de máscara de
proteção individual que cubra total e simultaneamente boca e nariz, bem como à aferição de temperatura. O
candidato que esteja com temperatura corporal acima de 37,8°C, não poderá realizar os testes e será
eliminado do certame.
3.15 Em hipótese alguma serão realizados qualquer teste fora dos horários e datas determinados neste edital
de convocação, e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a sua realização, sendo eliminado
o candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.

3. No Anexo I, no item 2.1.2, inciso I, onde se lê:
I – Ao comando “EM POSIÇÃO”, a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada em
pronação, mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, sem nela
apoiar-se, podendo fazer uso de suporte para atingir essa posição;
Leia-se
I – Ao comando “EM POSIÇÃO”, a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre
(pronação ou supinação), mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da
barra, sem nela apoiar-se, podendo fazer uso de suporte ou plataforma para atingir essa posição;

Fortaleza, 05 de janeiro de 2022.
Sandro Luciano Caron de Moraes
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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