
 
 

 
    ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO 
    PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MARICÁ 
    SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA PARA O 

CARGO DE GUARDA-VIDAS 

 

EDITAL Nº 001 DE 06 JANEIRO DE 2023 

ANEXO VIII 

O SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com o Edital do Processo Seletivo Simplificado disponível no site da Prefeitura Municipal 

de Maricá, em https://www.marica.rj.gov.br/processo-seletivo-simplificado-da-defesa-civil/. 

CONVOCA, através do Anexo VIII os candidatos ao cargo de guarda-vidas relacionados a 

seguir, para a Prova de Aptidão Física.  

 

1) PROVA DE APTIDÃO FÍSICA  

Data de realização:  

30 de Janeiro de 2023 – Teste 1: Natação em Mar  

31 de Janeiro de 2023 – Teste 2: Biathlon  

Local de realização: Praia da Barra de Maricá – Avenida Litorânea (final da Rua Zero) – 

Zacarias – Maricá – Rio de Janeiro. 

Horários, a partir das 8:00 horas.  

 

2) O candidato deverá comparecer no local da Prova de Aptidão Física com 30 minutos de 

antecedência do horário estabelecido; 

 

3) Os candidatos deverão se apresentar para realização da prova prática com trajes 

apropriados, se do sexo masculino: short, camiseta e sungão, e se do sexo feminino: short, 

camiseta e maiô; proibido fazer uso de qualquer tipo de relógio, piercing, joias, bijuterias ou 

adornos de cabelo, óculos de natação, inclusive, celulares. (permitido o uso de touca); conforme 

descrito no subitem 7.3 “o” do Edital 

 

4) Durante a realização da prova prática não será permitido nenhuma espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos , conforme descrito no subitem 7.3 “m” do Edital; 

 

5) O candidato convocado para realização da Prova de Aptidão Física, deverá, 

obrigatoriamente, apresentar Atestado Médico recente, conforme descrito no subitem 7.3 “i” do 

Edital . O atestado médico deverá, necessariamente, estar emitido em data não superior a trinta 
dias da data de realização da Prova; 

 

6) O Candidato que não comparecer nas datas, no horário e no local estabelecidos nesta Nota 

Oficial não realizará a Prova de Aptidão Física e estará automaticamente ELIMINADO do 

processo seletivo.  

 

       Maricá, 27 de Janeiro de 2023.  

 

 
Fabrício Soares Bittencourt 

Secretário de Proteção e Defesa Civil 

Matrícula 110.934 

 


