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A Prefeitura Municipal de Maricá e a Coordenação de Seleção Acadêmica da 
Universidade Federal Fluminense, tornam público: 
 
1- O cancelamento do Teste 1 da Prova de Aptidão Física, convocado por meio da 

Nota Oficial nº 17 e realizado no dia 10 de fevereiro de 2020 para os Candidatos 
ao Cargo de Agente de Defesa Civil. 
Este cancelamento teve por base pareceres técnicos elaborados pela Equipe de 
Coordenação das Provas em mar, da Coordenação de Seleção Acadêmica da 
Universidade Federal Fluminense e confirmados por técnicos  da Secretaria de 
Proteção e Defesa Civil de Maricá, que constataram, durante a realização das 
primeiras baterias, a incidência de forte correnteza não prevista nos sites 
especializados consultados e em sentido contrário ao da realização da Prova, 
impossibilitando que os 147 candidatos realizassem o Teste 1 nos parâmetros 
previstos no Edital do Concurso. Além disso, esta correnteza atípica impediu que 
houvesse condições de isonomia com o Teste 1 realizado no dia 28 de novembro 
de 2019. 
 

2- A reaplicação do Teste 1 para os 147 candidatos ao Cargo de Agente de Defesa 
Civil que compareceram para realização dos Teste programados para o dia 10 de 
fevereiro de 2020, munidos do Documento Oficial de Identificação,  do Atestado 
Médico, conforme previsto no Edital do Concurso e realizaram os Teste 1 e 2, 
independentemente, dos resultados obtidos. 
 

3- O adiamento do Teste 3 – Biatlon, previsto para o dia 11 de fevereiro de 2020 e 
não realizado em razão do agravamento das condições do mar, que inclusive, 
impediram a presença das embarcações de apoio e resgate para candidatos e 
Equipe Técnica. Este Teste, ora adiado será aplicado, oportunamente, 
exclusivamente, para os Candidatos que se enquadram nas condições descritas 
no item 2 desta Nota Oficial. 

 

4- A reaplicação do Teste 1  e a aplicação do Teste 3, estão previstas para a  
primeira quinzena de março de 2020 e os candidatos, deverão acessar o 
endereço eletrônico do Concurso a partir do dia 3 de março de 2020, para 
tomarem ciência do novo calendário do Concurso. 

 

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital do Concurso. 
 

 
Niterói, 11 de fevereiro de 2020. 

 
Prefeitura Municipal de Maricá 

Coordenação de Seleção Acadêmica – COSEAC 


