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 A Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Coordenação de Seleção 

Acadêmica da Universidade Federal Fluminense, torna público a retomada das 

ações para realização da Prova de Aptidão Física, com a aplicação do Teste 1 

(natação em mar) e do Teste 2 (Biathlon), outrora adiados em virtude da falta 

de condições climáticas para sua realização e, posteriormente, adiados em 

razão da pandemia de Covid-19. 

1- A Prova de Aptidão Física, ocorrerá no período compreendido entre 27 de 

abril e 11 de maio de 2022, quando teoricamente, as condições do mar 

têm maior probabilidade de estarem favoráveis para a realização dos 

testes. 

2- A Relação dos Convocados para a Prova de Aptidão Física, bem como a 

data e o local de sua realização serão divulgados a partir do dia 25 de abril 

de 2022 no endereço eletrônico de Concurso. 

3- O candidato convocado para realização da Prova de Aptidão Física, 

deverá, obrigatoriamente, apresentar Atestado Médico recente, conforme 

descrito no subitem 7.2.8 do Edital e, cujo modelo, é apresentado no Anexo 

II do Edital. O atestado médico deverá, necessariamente, estar emitido em 

data não superior a trinta dias da data de realização da Prova;  

4- Como a realização da Prova de Aptidão Física depende exclusivamente de 

condições decorrentes de fenômenos naturais de difícil previsibilidade, o 

período previsto no item 1 desta Nota Oficial para a realização da Prova de 

Aptidão Física, poderá ser novamente adiado, em função da falta de 

condições climáticas.  

Maricá, 18 de abril de 2022 

Prefeitura Municipal de Maricá 

 


