Prefeitura Municipal de Castro
CONCURSO PÚBLICO N º 05/2012
EDITAL Nº 08/2012 – PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
O Prefeito Municipal de Castro, Estado do Paraná e o Presidente da
Comissão Especial de Concurso Público, no uso de suas atribuições, e para os
fins do Edital 01/2012 de abertura do Concurso Público nº 05/2012, resolvem:
CONVOCAR os Candidatos para o Cargo de Guarda Municipal aprovados na
Prova Objetiva para a realização da Prova de Aptidão Física conforme lista
anexa:
 Data: 28/10/2012 - Domingo
 Horário: 08h00min
 Local: Secretaria Municipal de Educação Rua: Marechal Deodoro, 348 – Vila Rio Branco – Castro.
Orientações aos candidatos:
Em atenção ao Edital 01/2012 informamos que os candidatos deverão
apresentar no local, data e horário estabelecido acima os seguintes
documentos:
 Comprovante de Inscrição no Concurso
 Documento original de identidade;
 O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação das
provas, documento de identidade, por motivo de perda, furto ou roubo,
deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em
órgão policial, expedido no máximo até 30 (trinta) dias anterior à
realização da prova e outro documento que contenha fotografia.
 Atestado Médico de plena condição física conforme Anexo “II” do Edital
01/2012, comprovando estar em pleno gozo de saúde física, APTO,
portanto, para ser submetido à Prova de Aptidão Física. O candidato que
comparecer à Prova de Aptidão Física sem o Atestado Médico estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
 Para a Prova de Aptidão Física o candidato deve vestir trajes
adequados: camiseta, bermuda, calção ou calça de agasalho e tênis. O
candidato que comparecer a Prova de Aptidão Física com trajes não
apropriados a prática esportiva estará assumindo a responsabilidade por
qualquer prejuízo advindo. Durante a aplicação da Prova de Aptidão
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Física, o candidato deverá assinar a lista de presença, sob pena de ser
considerado ausente.
 A Prova de Aptidão Física consistirá da aplicação dos seguintes testes:
 Aeróbico – Corrida de Resistência (masculino – 2.950 metros e feminino
– 2.600 metros);
 Força Muscular – Flexão e Extensão na barra fixa (masculino);
 Isometria (feminino);
 Agilidade – Schuttle Run (masculino e feminino); e
 Equilíbrio (masculino e feminino).
Os procedimentos para a realização dos testes físicos estão
especificados no Anexo “I”, do Edital 01/2012.
Será eliminado da Prova de Aptidão Física e do Concurso Público 05/2012
o candidato que:
1. Não apresentar Atestado Médico, conforme Anexo “II”;
2. Não atingir o índice mínimo em qualquer um dos testes;
3. Deixar de assinar a Lista de Presença;
4. Tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da
aplicação da Prova de Aptidão Física, ou perturbar de qualquer modo a
ordem dos trabalhos;
5. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
6. Deixar de comparecer ou não atender à chamada para execução dos
testes;
7. Apresentar condições física, psíquica ou orgânica (fase de ciclo
menstrual,

indisposição,

cãibra,

contusões,

etc.),

mesmo

que

temporária, que impossibilite a execução dos testes na data estipulada;
8. Vier a acidentar-se, em qualquer um dos testes, e não tiver condições de
finalizar.
9. Não caberá à Prefeitura do Município de Castro – Comissão Especial do
Concurso – e à empresa contratada para realização do Concurso
Público nenhuma responsabilidade com acidentes que possam ocorrer
com o candidato durante a execução dos testes físicos.
10. Para a Prova de Aptidão Física não será concedido direito à revisão ou
recurso.
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11. A relação com o resultado da Prova de Aptidão Física, com a situação
de

APTO,

INAPTO

e

AUSENT

será

divulgada

nos

www.castro.pr.gov.br e www.avancecidade.com.br.

Prefeitura Municipal de Castro, em 19 de outubro de 2012.

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
Prefeito Municipal

RONIE CARDOSO FILHO
Presidente da Comissão Especial do Concurso
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