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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  

CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 394/2020 
EDITAL Nº. 451/2022–DIVULGA RESULTADO DEFINITIVO DOS EXAMES MÉDICOS E CONVOCA PARA A 

REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 
 

Dispõe sobre o resultado definitivo dos exames 
médicos e convoca para a realização do teste de 
aptidão física junto ao Concurso Público aberto 
pelo Edital nº 394/2020. 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DE CONCURSO PÚBLICO, designada pelo Decreto Municipal nº 3329, de 07 de 
março de 2019 e suas alterações, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO 

1. Divulga o resultado dos recursos interpostos quanto ao resultado preliminar dos exames médicos 
junto ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 394/2020, conforme segue: 

Inscrição Candidato  Data de 
Nascimento 

 Cargo Resultado 

81106892 Adley Rafael Figueira 29/09/1984 Guarda Municipal Masculino DEFERIDO 

81103907 hejus ben hur oliveira mello 15/05/1990 Guarda Municipal Masculino DEFERIDO 

81108702 Álvaro Moura Domingues dos Santos 09/07/2002 Guarda Municipal Masculino INDEFERIDO 

81107375 Cleyton Camargo Dos Santos  14/01/1985 Guarda Municipal Masculino INDEFERIDO 

81100064 JEAN GARCEZ SILVEIRA 09/04/1986 Guarda Municipal Masculino INDEFERIDO 

81104819 Munir Henrique Mulava Cipriano 22/02/2001 Guarda Municipal Masculino INDEFERIDO 

81103770 Otávio Veiga 24/09/1983 Guarda Municipal Masculino INDEFERIDO 

81107262 Sandro Benedito Freire 12/12/1987 Guarda Municipal Masculino INDEFERIDO 

 

2. Divulga o resultado definitivo dos exames médicos junto ao Concurso Público aberto pelo Edital 
nº 394/2020, conforme ANEXO I do presente edital  

3. Convoca os candidatos aos cargos de Guarda Municipal Feminino e Guarda Municipal Masculino, 
constantes no ANEXO II do presente edital, para realização da prova de aptidão física na data de 
12/06/2022, no local e horário especificado abaixo. 

DATA DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA: 12/06/2022 
LOCAL DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA UFPR II 
ENDEREÇO: RUA EVARISTO F. FERREIRA DA COSTA, 350 – JARDIM DAS AMÉRICAS – CEP: 81.530-
090 -CURITIBA - PR 
HORÁRIO: CADA CANDIDATO DEVE VERIFICAR SEU HORÁRIO LIMITE DE CHEGADA AO LOCAL 
DA PROVA NO ANEXO II. 
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4. Para a prova de aptidão física, o candidato deverá apresentar, antes da realização da avaliação e 
no prazo a ser divulgado em edital específico, atestado médico datado de, no máximo, 30 (trinta) 
dias anteriores à data da realização da prova de aptidão física, contendo o CRM do médico 
responsável, atestando estar o candidato apto para o esforço físico decorrente de todos os testes 
ao qual será submetido no decorrer da respectiva avaliação, sem ressalva de testes, conforme 
Anexo V deste Edital. 

5. O candidato que não apresentar o atestado médico conforme Anexo V do Edital de abertura nº 
394/2020 não realizará a prova de aptidão física, independentemente dos motivos alegados. 

6. A realização de qualquer exercício preparatório para o exame de capacidade física será de 
responsabilidade do candidato.  

7. A duração total prevista para a execução da bateria de testes não deverá exceder a 60 (sessenta) 
minutos para cada candidato.  

8. A prova de aptidão física terá caráter eliminatório (os testes apresentam critérios mínimos a 
serem atingidos) e classificatório (quanto melhor o desempenho, maior a pontuação), e será 
composta por 04 (quatro) testes:  

I. Teste de flexão em barra fixa; 

 II. Teste de flexão abdominal;  

III. Teste de impulsão horizontal; e  

IV. Teste de corrida de 12 minutos.  

9. O candidato eliminado em qualquer dos testes NÃO poderá prosseguir na realização dos demais, 
não sendo permitida sua permanência no local de prova.  

10. A quantidade de esforço muscular fixada em cada um dos testes foi devidamente dimensionada 
de forma a contemplar a distinção de gênero dos candidatos. 

11. A realização da prova de aptidão física ocorrerá seguindo a ordem estabelecida no ANEXO II do 
presente edital.  

12. Recomendações gerais para realização da prova de aptidão física:  

a) alimentar-se adequadamente nos dias anteriores ao teste;  

b) realizar uma refeição leve, cerca de uma hora antes do horário previsto para o teste (por 
exemplo, pães, biscoitos, sucos naturais, frutas, iogurte, queijo branco);  
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c) manter-se hidratado (evitar fazer restrição de água ou líquidos, tanto nos dias anteriores 
quanto no dia dos testes). 

d) utilizar roupas confortáveis e adequadas para prática de exercício físico, (tênis sem trava, 
próprios para realização dos testes, calças de moletom ou tactel, bermudas e camisetas leves). 

e) Levar sua própria garrafa de água e em quantidade suficiente para todo o período em que 
permanecer no local. 

* Não será permitida a permanência de acompanhantes no local de realização dos testes.  

13.  O candidato deverá observar as demais regras estabelecidas no Item 9 do Edital de Abertura 
nº. 394/2020, de 29 de janeiro de 2020. 

 

São José dos Pinhais, 31 de maio de 2022. 

 
 
 
 

CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA  
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DE CONCURSO PÚBLICO 


