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NOTA DE ESCLARECIMENTOS 

O INSTITUTO PENSATO, no uso de suas atribuições legais vem, por meio da presente NOTA DE 

ESCLARECIMENTO esclarecer dúvidas emanadas por ocasião da aplicação do Teste de Aptidão Física 

realizada em 26 de fevereiro de 2023, da seguinte forma:  

1- O teste de aptidão física (TAF) ao cargo de Guarda Civil Municipal – 3ª Classe 
(Masculino) foi realizado dentro do horário previsto, com a abertura e fechamento dos 
portões conforme lista de convocação publicada em Edital de Convocação. 

2- Com relação ao teste de aptidão física (TAF) ao cargo de Guarda Civil Municipal – 3ª 
Classe (Feminino), apesar de ser iniciado dentro do horário previsto, a fim de garantir a 
isonomia e transparência na correta interpretação do edital de abertura no que se refere 
à execução correta dos exercícios que compõem o TAF, demandou dos avaliadores mais 
tempo de instruções para sanar dúvidas das candidatas e o tempo de prova se mostrou 
incompatível com o horário de funcionamento do local de aplicação, motivo pelo qual 
houve a avaliação das candidatas apenas no que se referem os testes de Teste de flexo-
extensão de cotovelos sobre o solo em apoio no banco, bem como teste abdominal.  

Nesse sentido, o Instituto Pensato informa que disponibilizará nova convocação às 
candidatas ao cargo de Guarda Civil Municipal – 3ª Classe (Feminino) habilitadas nos 
testes supracitados já aplicados para darem continuidade ao TAF, de modo a realizar os 
testes de corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. Sendo também informadas por 
meio de e-mail informativo e SMS no número de telefone cadastrado. 

3- O Instituto Pensato permanece à disposição por meio dos canais de atendimento 
disponíveis no site, quais sejam, por e-mail em contato@institutopensato.org.br ou 
Whatsapp em (11) 93401-9001. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedida a presente nota de 

esclarecimentos. 

Diadema, 27 de fevereiro de 2023 
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