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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017 
EDITAL N° 021 – RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO RESULTADO PRELIMINAR DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
A COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 
37 da Constituição Federal, sob a supervisão da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 
Público instituída pela Portaria nº 066/2017 e alterada pela Portaria nº 077/2017, ambas do Diretor Presidente, datadas 
de 11/07/2017 e 03/08/17, respectivamente,  pelas instruções contidas no Edital de Abertura n° 001/2017 e pelas demais 
disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a divulgação do Resultado dos Recursos Face ao Resultado Preliminar do 
teste de Aptidão Física realizado em 25 de fevereiro de 2018. 
 
 

1. Resultado dos Recursos: 

Número do Protocolo: 20171004.001.219680.013.0000000130-66 

Resposta:  

INDEFERIDO. A candidata executou o total de 10 (dez) repetições, no entanto, apenas 3 (três) conforme a metodologia de 
execução - IV) a execução consistirá em abaixar o tronco e as pernas ao mesmo tempo (no caso das mulheres, apenas o 
tronco), flexionando os braços paralelamente ao corpo até que o cotovelo ultrapasse a linha das costas, sem que o corpo 
encoste no solo, estendendo, então, novamente os braços e erguendo, simultaneamente, o tronco e as pernas até que os 
braços fiquem totalmente estendidos, quando será contada uma repetição completa. A candidata executou 7 (sete) 
repetições sem que os cotovelos ultrapassassem a linha das costas. Antes de iniciar o exercício, o examinador da banca 
explicou aos candidatos a metodologia de execução e o fiscal fez a demonstração, não sendo permitido, durante a 
execução, informar os erros cometidos pelo candidatos, dessa forma, por não atingir o mínimo exigido para o exercício a 
candidata permanece INAPTA. 

Número do Protocolo: 20171002.001.218898.013.0000000131-65 

Resposta:  

INDEFERIDO. Ao entrarem no local de prova, os candidatos foram recepcionados pela equipe de recepção, esta conferiu 
os documentos, colheu os atestados médicos, colheu assinatura na lista de presença e forneceu aos candidatos saco 
plástico de segurança para que estes fizessem a guarda no celular. O mesmo fez-se necessário tendo em vista a ordem da 
prova, evitando assim, telefones tocando e qualquer outro inconveniente. Foi permitido que os candidatos 
permanecessem com relógios, e como pode ser comprovado pela Ata de Ocorrência, não houve objeção por parte de 
nenhum candidato. A utilização de relógio não aumenta ou diminui a capacidade física de nenhum candidato, até por 
esse motivo, nenhum fez objeção, ou se fez constar em ata tal fato. 

Quanto as questões do teste: 

Considerando que o candidato, ao iniciar o teste de corrida, percebeu que um único fiscal encarregado pela contagem das 
voltas, tinha sob sua responsabilidade três candidatos; 

Resposta: O teste de longa distância permite este controle, tendo em vista que todos estavam identificados com 
número e tendo o registro individual sido feito na planilha de controle de volta.  
 Considerando que na sua última volta, dentro do tempo estabelecido, já tendo ultrapassado a linha de marcação da 
chegada, ao lado da tenda, o candidato parou e informou o seu número ao fiscal. Esse, porém, mandou que o mesmo 
fosse mais a frente (um pequeno trajeto). O candidato obedeceu e voltou a dizer o seu número. Só nesse momento é que 
o fiscal deu por encerrada a prova, mas como estava sem cronometro, foi perguntar o tempo ao coordenador (único 
responsável pela cronometragem da prova) e esse, na ocasião, estava de costas e disperso;  
Resposta:  Analisando o vídeo a informação do candidato não é fidedigna. O examinador responsável pelo teste e de 
posse do cronômetro acompanhou a chegada do mesmo informando o tempo registrado.  
Considerando, deste modo, que houve um lapso temporal (segundos) de comunicação entre o fiscal e o coordenador da 
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prova, não sendo registrado o momento exato da chegada do requerente;  
Resposta: A informação não é procedente. Não corresponde ao registro da filmagem.  
Considerando esse mínimo intervalo de tempo entre a chegada e a devida comunicação entre os responsáveis, já que não 
houve exatidão no registro do cronômetro na chegada, o que prejudicou o requerente, gerando, desta forma, a 
desclassificação do mesmo; 
Resposta: A informação não é procedente. Não corresponde ao registro da filmagem. 
Considerando que o candidato realizou com êxito todas as outras provas (Flexão de braço na barra, Flexão de braço no 
solo e Natação) dentro dos parâmetros do edital, estando assim, aprovado;  

O candidato não atingiu o desempenho mínimo na corrida, portanto, foi considerado INAPTO. O candidato teve ciência 
deste resultado após o término do teste da corrida. 
Considerando que a marcação do tempo na realização da prova de corrida tratar-se de um processo manual, sem 
recursos tecnológicos específicos para tais fins, na qual falhas na aferição do tempo podem acontecer. 
A cronometragem manual é a usada em TAFs. O tempo de registro de todos os candidatos foi realizado pelo mesmo 
cronometro não sendo prejudicado nenhum candidato. 
Diante do exposto, e por não ter atingido o mínimo estabelecido no exercício de corrida o candidato permanece INAPTO.  

Número do Protocolo: 20171004.001.219355.013.0000000132-26 

Resposta:  

INDEFERIDO. Não houve como alega o candidato descumprimento do Edital de Abertura, ou ainda irregularidades na 
aplicação do teste de aptidão física, como contesta o candidato. Ao entrarem no local de prova, os candidatos foram 
recepcionados pela equipe de recepção, esta conferiu os documentos, colheu os atestados médicos, colheu assinatura na 
lista de presença e forneceu aos candidatos saco plástico de segurança para que estes fizessem a guarda no celular. O 
mesmo fez-se necessário tendo em vista a ordem da prova, evitando assim, telefones tocando e qualquer outro 
inconveniente. Foi permitido que os candidatos permanecessem com relógios, e como pode ser comprovado pela Ata de 
Ocorrência, não houve objeção por parte de nenhum candidato. A utilização de relógio não aumenta ou diminui a 
capacidade física de nenhum candidato, até por esse motivo, nenhum fez objeção, ou se fez constar em ata tal fato. No 
teste da corrida não estava previsto que seria informado pelos fiscais aos candidatos o número de voltas percorridas, 
porém, foi adotado por considerar necessário que cada candidato soubesse as voltas percorridas para assim, saber 
quando finalizar a prova. Ao terminar o percurso exigido, o examinador responsável, estava atento, informou o tempo 
gasto. Ao constatar a inaptidão, o examinador convidou o candidato para informá-lo diante da câmera. A coordenação da 
banca não se obrigava a disponibilizar cronômetro e nem informar o tempo de cada volta percorrida e de cada candidato. 
A pista, de piso sintético e de boa escoação, não prejudicou o andamento do teste.  
O candidato não atingiu o desempenho mínimo exigido na corrida permanecendo dessa forma INAPTO, não havendo 
reaplicação de prova. 

Número do Protocolo: 20171031.001.222942.013.0000000133-87 

Resposta:  

INDEFERIDO. Preliminarmente cabe esclarecer que a quantidade mínima para aprovação de cada exercício não está em 
julgamento, tendo em vista que todos os prazos de impugnação de edital já se esgotaram e não houve a manifestação do 
candidato em tempo hábil. Analisando o recurso apresentado no que lhe cabe, devemos esclarecer que o exercício de 
barra no qual o candidato não foi considerado INAPTO não estipulava tempo, porém, como o próprio edital determina 
são 06 repetições, ou seja, a partir do momento que o candidato inicia o exercício este deverá realizar as 06 repetições, o 
que não ocorreu com o candidato, pois esse não atingiu o desempenho mínimo exigido, ou seja, não realizou nenhuma 
repetição,  embora tenha tentado ao elevar o seu corpo, porém, sem sucesso, demonstrado total incapacidade física para 
tal. Quanto ao relógio temos que esclarecer que ao entrarem no local de prova, os candidatos foram recepcionados pela 
equipe de recepção, esta conferiu os documentos, colheu os atestados médicos, colheu assinatura na lista de presença e 
forneceu aos candidatos saco plástico de segurança para que estes fizessem a guarda no celular. O mesmo fez-se 
necessário tendo em vista a ordem da prova, evitando assim, telefones tocando e qualquer outro inconveniente. Foi 
permitido que os candidatos permanecessem com relógios, e como pode ser comprovado pela Ata de Ocorrência, não 
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houve objeção por parte de nenhum candidato. A utilização de relógio não aumenta ou diminui a capacidade física de 
nenhum candidato, até por esse motivo, nenhum fez objeção, ou se fez constar em ata tal fato. O edital de abertura em 
seu cronograma, faz menção à 03 dias de aplicação de prova em virtude de se necessário a prova ser aplicada em 03 dias, 
cada dia para uma quantidade de candidatos, como não houve necessidade, a prova foi aplicada em um dia, sendo que 
essa informação consta do Edital de Convocação n° 019. Esperar que cada exercício seja aplicado em dias diferentes só 
demonstra a ausência de capacidade física do candidato para executar os exercícios. O candidato não atingiu o mínimo 
para o exercício de barra permanecendo portando INAPTO. 

Número do Protocolo: 20171003.001.219163.013.0000000134-31 

Resposta:  

INDEFERIDO. Ao entrarem no local de prova, os candidatos foram recepcionados pela equipe de recepção, esta conferiu 
os documentos, colheu os atestados médicos, colheu assinatura na lista de presença e forneceu aos candidatos saco 
plástico de segurança para que estes fizessem a guarda no celular. O mesmo fez-se necessário tendo em vista a ordem da 
prova, evitando assim, telefones tocando e qualquer outro inconveniente. Foi permitido que os candidatos 
permanecessem com relógios, e como pode ser comprovado pela Ata de Ocorrência, não houve objeção por parte de 
nenhum candidato. A utilização de relógio não aumenta ou diminui a capacidade física de nenhum candidato, até por 
esse motivo, nenhum fez objeção, ou se fez constar em ata tal fato. Embora o candidato tenha feito referência ao teste 
de corrida, o candidato foi considerado INAPTO na barra por não atingir o desempenho mínimo exigido, ou seja, apesar 
de ter executado 5 (cinco) repetições, apenas 1 (uma) repetição foi executada em conformidade com a 
metodologia divulgada no Edital, nas demais - 4(quatro), o candidato fez hiperextensão do pescoço para trás ao elevar o 
queixo acima da parte superior da barra. Cabe ressaltar que no Edital preconizava no item 10.11 que o candidato para ser 
considerando APTO deverá atingir o mínimo exigido para aprovação em cada exercício. Como ficou demonstrado o 
candidato não obteve êxito por não conseguir atingir o mínimo de 07 (sete) repetições no exercício de barra, o uso do 
relógio no momento da corrida, por alguns candidatos, não prejudicou o desempenho do candidato como o mesmo 
alega, pois como pode se ver o candidato não teve problemas no exercício de corrida. Por não atingir o mínimo exigido 
para o exercício de barra o candidato permanece INAPTO. 

Número do Protocolo: 20171006.001.220132.013.0000000135-54 

Resposta:  

INDEFERIDO. Conforme solicitou o candidato o vídeo de seu nado foi avaliado, e após a análise constatou-se que o 
candidato não nadou o percurso dos 50m, parou algumas vezes durante o percurso e segurou na borda da piscina para se 
deslocar, dessa forma, fica comprovado que o candidato não atingiu o desempenho mínimo exigido para a prova de 
natação, permanecendo INAPTO. 

 
2. Não houver por força de recursos alteração do resultado preliminar, ficando portando o resultado do Edital n° 

020 como definitivo.  
 
 

Natal-RN, 09  de março de 2018. 
     
 
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público: 
 
Odson Juvenal da Silva                 Daniely Ferreira de Souza Yuri Andrade de Alexandria   Daniel Avelino 
Batista 
Supervisor Guarda Portuária        Analista Portuário  Analista Portuário   Analista 
Portuário 
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