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Município de Cascavel 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

EDITAL DE CONCURSO Nº. 077/2014 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRAIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO O DISPOSTO DO INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSITUIÇÃO FEDERAL,  
 

TORNA PÚBLICO, 
 

para conhecimento dos candidatos classificados na primeira etapa (prova escrita) do concurso público, após a 

verificação de regularidade pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do certame e a empresa responsável 

pela organização e coordenação do Concurso Público, CONSULPLAN, a convocação para prova de aptidão física, de 

caráter apenas eliminatório, conforme normatizado pelo subitem 4.6 do Edital nº. 5, de 21 de janeiro de 2014, para o 

cargo de Agente de Segurança Patrimonial.  
 

1. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 
1.1 A prova de aptidão física tem caráter apenas eliminatório e se submeterão a esta etapa somente os candidatos ao 

cargo de Agente de Segurança Patrimonial, aprovados nas provas escritas objetivas de múltipla escolha.  
1.1.1 A prova de aptidão física terá como objetivo verificar a condição física do candidato para o exercício do cargo de 

Agente de Segurança Patrimonial, sendo que os candidatos, nesta etapa, terão seus resultados expressos como APTO 
ou INAPTO, não influindo na nota classificatória do cargo. 
 

2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 

2.1 Ficam convocados para a prova de aptidão física os candidatos a seguir relacionados:  
 
CARGO: Agente de Segurança Patrimonial 
 

Inscrição Candidato  Data  Horário  

418001160 Ademar Aparecido Dos Reis 20/07/2014 8h00min 

418009539 Ademir Dos Santos Vidal 20/07/2014 8h00min 

418009594 Adenise Martendal 20/07/2014 8h00min 

418006848 Alex Sandro Santos Da Silva 20/07/2014 8h00min 

418002641 Aline Didone Rosbach 20/07/2014 8h00min 

418008659 Anderson G Nery 20/07/2014 8h00min 

418011612 Caludir Tezza 20/07/2014 8h00min 

418004914 Carlos Rogerio De Rezende 20/07/2014 8h00min 

418007831 Charles Willian Lourenço 20/07/2014 8h00min 

418010011 Cristiano Arthur Rambo 20/07/2014 8h00min 

418008677 Danilton Alves Lustosa 20/07/2014 8h00min 

418001500 Elienai Fermino Pereira 20/07/2014 8h00min 

418004277 Emerson Pezzolato 20/07/2014 8h00min 

418011371 Fabio Vieira Da Costa 20/07/2014 8h00min 

418002601 Gessivaldo Veloso Braga 20/07/2014 8h00min 

418006776 Jandir Inacio Welter 20/07/2014 8h00min 

418012033 Jean Daniel Oliverio Pinheiro 20/07/2014 8h00min 

418010022 Jonas Mora Borges 20/07/2014 8h00min 

418004437 Jose Flavio Maia Santos 20/07/2014 8h00min 

418008968 Jose Luiz Barabas 20/07/2014 8h00min 
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418000500 José Nilda Da Cunha 20/07/2014 8h00min 

418006309 Juarez Gomes Da Silva 20/07/2014 8h00min 

418005600 Juliano Lunardo Da Silva 20/07/2014 8h00min 

418005248 Leandro Rodrigues De Quadros 20/07/2014 8h00min 

418005262 Leocir Gomes Ferreira 20/07/2014 10h00min 

418007191 Luiz De Oliveira 20/07/2014 10h00min 

418001350 Maicon Luiz Rodrigues 20/07/2014 10h00min 

418011872 Marcelo Jose De Lorena 20/07/2014 10h00min 

418011821 Marcelo Silva De Freitas 20/07/2014 10h00min 

418008595 Marcos Francisco Barbosa 20/07/2014 10h00min 

418003029 Natalino Adriano De Morais Monteiro 20/07/2014 10h00min 

418001293 Nick Novakowski 20/07/2014 10h00min 

418001297 Osvaldo Cezar Gonçalves De Andrade 20/07/2014 10h00min 

418007546 Paulo Rafael Angheben Schmitz 20/07/2014 10h00min 

418006295 Rivelino Ferreira Lopes 20/07/2014 10h00min 

418007833 Roberto Polis De Souza 20/07/2014 10h00min 

418012064 Robson Langner Nonato 20/07/2014 10h00min 

418007363 Sandro Aparecido Popoatzki 20/07/2014 10h00min 

418007788 Sandro Vanderlei Mueller 20/07/2014 10h00min 

418004397 Saymon Czelusnicki Vieira 20/07/2014 10h00min 

418001774 Sergio Freitas 20/07/2014 10h00min 

418001678 Tiago Anastácio De Souza 20/07/2014 10h00min 

418000723 Ueder Barbosa Pereira Oliveira 20/07/2014 10h00min 

418009130 Vagner Soares Da Silva 20/07/2014 10h00min 

418004896 Valdemir Rodrigues 20/07/2014 10h00min 

418010853 Vilmar Gonçalves Da Silva 20/07/2014 10h00min 

418008834 Wanderson Cabral 20/07/2014 10h00min 

418001962 Zaqueu Domingos 20/07/2014 10h00min 

 
2.2 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum 

pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 (zero) ao candidato ausente 

ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

 

3. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

Local: Centro Esportivo Ciro Nardi – Pista de Atletismo 
Endereço: Rua Barão do Serro Azul, nº. 484, Centro – Cascavel/PR 
 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 
4.1 A prova de aptidão física será realizada por Comissão Examinadora instituída pela CONSULPLAN composta por 

profissional de Educação Física habilitado e regularmente inscrito no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício 

Profissional e supervisionada pela Comissão Organizadora de Concursos do Município. 

 

4.1.1 A prova de aptidão física será aplicada em 2 (duas) fases eliminatórias entre si, independentes e sucessivas, na 

sequência e forma descritas nas tabelas a seguir: 
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4.2 O candidato convocado para a prova deverá:  
a) apresentar-se com roupa apropriada (short, camiseta, meias e tênis) para os testes específicos; 

b) estar munido de documento oficial de identificação (com foto), na forma prevista neste Edital, e de atestado médico, 

emitido no máximo há 15 (quinze) dias da data da avaliação, especificando que o candidato está apto para realizar 

atividades que exijam esforço físico, conforme modelos a seguir: 
 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO 
 
Atesto, sob as penas da lei, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, documento de identidade ________________, 
nascido em ____/____/____, encontra-se apto(a) para realizar esforços físicos, podendo submeter-se à avaliação de condicionamento físico por testes 
específicos do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cascavel/PR, para o cargo de Agente de Segurança Patrimonial, conforme Edital nº 
005/2014. 
 
Local e data (máximo de 15 dias de antecedência da data da avaliação) 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do profissional – Carimbo – CRM 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

5.1 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO NESTA FASE O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da avaliação, durante sua realização, sem a devida autorização e não estiver no local no horário 

previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado; b) Não apresentar a documentação 

exigida; c) Não alcançar qualquer uma das marcas mínimas estabelecidas nas provas; d) Faltar com a devida cortesia 

para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; e) For surpreendido 

dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentar usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para a 

realização da prova; e f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

 
5.2 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 (trinta) 
minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição, documento de identidade e 

atestado médico.  

5.2.1 O candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 4.3.13 do Edital 

de Abertura ou não apresentar o boletim de ocorrência conforme especificações do subitem 4.3.13.1 do Edital de 

abertura, e não apresentar, ainda, o atestado médico na forma definida no item 4.2 deste edital, não fará as provas e 

será automaticamente excluído do Concurso Público. 

 

5.3 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como 

alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, 

PRIMEIRA FASE – FLEXÕES ABDOMINAIS 
SEXO MASCULINO SEXO FEMININO (QUANDO HOUVER) 

Índice mínimo a ser alcançado Índice mínimo a ser alcançado 

35 flexões 28 flexões 

Objetivo: Avaliar a resistência dos músculos do abdômen e flexores de quadril. 

Material: Colchonete. 

Procedimento: 1) O candidato deverá executar flexões abdominais, em decúbito dorsal, com as pernas estendidas, os braços no prolongamento 
do corpo e apoiados no solo, elevando o tronco, flexionando as pernas e segurando-as (Remador). 2) O candidato deverá iniciar e terminar cada 
flexão abdominal com as escápulas em contato com o solo. 3) Durante a prova de flexões abdominais, cada candidato será acompanhado por um 
fiscal, que fará a respectiva contagem do número de abdominais. 4) Será computado o número de repetições realizadas em 1 (um) minuto, desde 
que realizadas estritamente na forma descrita. 5) O candidato terá uma única oportunidade para realizar essa prova. 

Tempo: 1 (um) minuto. 

SEGUNDA FASE – CORRIDA DE MÉDIA DISTÂNCIA 
SEXO MASCULINO SEXO FEMININO (QUANDO HOUVER) 

Índice mínimo a ser alcançado Índice mínimo a ser alcançado 

 
2.000 metros 

 
1.800 metros 

Objetivo: Verificar a capacidade aeróbica do candidato, nos seus componentes cardiorrespiratórios. 

Material: Pista aferida, marcada de 50 em 50 metros. 

Procedimento: 1) O início da etapa se fará sob a voz de comando “Atenção! Já!” acionando o cronômetro concomitantemente; um apito de 
orientação será dado no décimo minuto e, ao término do teste, mais um apito. 2) O candidato deverá interromper a progressão ao ser dado o sinal 
indicativo de 12 (doze) minutos transcorridos desde a largada. 3) Ao final do tempo previsto, será medida a distância percorrida. 4) Será permitido 
andar durante o teste. Na medida do possível, o ritmo das passadas deverá ser constante durante todo o percurso. 5) Somente será permitida 01 
(uma) tentativa.  

Tempo: 12 (doze) minutos.  
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cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou 

orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento 

previamente efetuado pela Consulplan (horário), o qual será realizado de forma aleatória. 

 

5.4 Os resultado da prova de aptidão física , para os classificados nesta fase, serão divulgados no site da CONSULPLAN 

www.consulplan.net e no site do Município www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento, não sendo 

possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail. 

 
5.5.1 Caberá recurso do Resultado Preliminar da Prova de Aptidão Física, no prazo de 03 (três) dias úteis após a 

publicação do resultado, mencionada no subitem anterior. 

 

5.6 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação 

vigente serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público constituída para este fim, assessorados pela 

Consulplan. 

 

5.7 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

5.8 Publique-se. 

 

Cascavel (PR), 11 de julho de 2014. 

 
 
 
 

                 ALISSON RAMOS DA LUZ                              EDGAR BUENO 

                 Secretário de Administração      Prefeito Municipal 

 

 

 

IVO ALAERCIO ZAROR 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

 


